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Paleckis teigia: stalininio
laikmečio nebuvo...

Vakarų sovietologų nuomone, 
dvi aplinkybės ligšiol neleido re
abilituoti Stalino. Viena jų, tai 
neginčijamas “socialistinio teisė
tumo” pažeidimas, dėl kurio nu
kentėjo visi Sovietijos gyvento
jai. Antra, tai klaiki nerusiškų 
tautų paniekinimo bei naikini
mo politika. Jei dabartiniai Krem 
liaus vadovai norėtų despotą Sta
liną visiškai reabilituoti jie 
privalėtų abu minėtus klausimus 
“išspręsti”.

Daug kam buvo įdomu, kuriuo 
būdu tai būtų įmanoma atlikti. 
Ryšium su tuo, verta atkreipti 
dėmesį į Sovietų “Tautybių ta
rybos” pirmininko Justo Palec
kio straipsnį, “Lygios visų tautų 
teisės”, paskelbtą žurnale “No
voje Vremija” (Maskva, nr. 18, 
1969 m. gegužės m.).

Ginčas tarp Lenino ir Stalino
Leninas Staliną buvo laikęs 

tautybių žinovu ir jį buvo pasky
ręs tautybių komisaru. Tačiau ir 
pats Leninas turėjęs savo pažiū
ras tautybių klausimu — su Sta
linu įvykęs net savotiškas gin
čas. Priešingai Stalinui, Leninas

Reiškia, anuomet nebuvo jo
kio “asmenybės kulto’, nebuvę 
nei Berijos, Sierovo, Kruglovo ar 
Merkulovo siautėjimo. Nieko ne
kalbama apie Maskvos suokal
bį su hitlerine Vokietija ar apie 
pasaulinio karo išprovokavimą.

Paleckis savo straipsnyje tema
to tik pažangą (tur būt, rusų?), 
nė žodžiu neužsimena nei apie 
savo tautiečių, nei kitų išveži
mus, ujimus, žudymus.

Ką pažymi sovietų istorikai?
Pakanka tokius išvedžiojimus 

palyginti su Chruščiovo ir tuome 
tinio kom. partijos CK pareiški
mais ir lengva įžiūrėti skirtumą, 
nes tuose pareiškimuose nedvi
prasmiškai buvo pasmerkta Sta
lino politika, nukreipta prieš ne- 
rusų tautas.

Sovietų istorikai, kaip Achme- 
dovas (“Voprosy Istorii KPSS, 
1962 m. 2 nr.) aiškiai pažymėjo, 
kad Stalinas laikęsis šovinisti
nės “autonomizacijos” tezės, ku
rią Leninas buvo pasmerkęs. 
Ten pat teigiama, kad prisiden
giant “centralizmu”, sovietų res
publikoms buvo atimtos savaran-
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JAV vyriausybė posėdžio metu B. Rūmuose. Iš kairės, iš priešakio žiūrint, sėdi: Robert Mayo (biudžeto reik. direktorius), Robert H. 
Finch (sveikatos, švietimo ir soc, reik. sekr.), Walter Hickel (vidaus reik), David M. Kennedy (iždas), viceprezidentas Spiro T. Agnew, 
John N. Mitchell (teisingumo žinyba), Maurice H. Stans (prekyba.), John A. Volpe (transportas), Charles Yost (JAV delegacjos pirm. J. 
Tautose), George P. Schultz (darbo sekr.), Winton M. Blount (paštožinyba), Willia:m P. Rogers (valst. sekr. — užsienio reik.), prezidentas 
R. M. Nixon, Melvin Laird (gynyba), Clifford M. Hardln (žemės ūkis) ir George Romney (namų ūkis, miestų plėtra).

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS DETROITE 
GERAI PAVYKĘS

teigė, kad reikia suvereninių res
publikų federacijos, paremtos ly- Juškos teisės ir ypač ūkio srity, 
giomis teisėmis ir todėl jis buvo
Staliną pakaltinęs “didvalstybi- 
niu šovinizmu”. Dabar gi stebi
na Paleckio daroma išvada: visą 
laiką, esą, galiojusi toji Lenino 
pažiūra - atseit, atrodo, kad ne 
Stalinas buvo valdęs.

Ar Paleckis prisimena Stalino 
laikus?

Paleckis temato pažangą, 
tikrą idiliją

Pagal Paleckį, Stalino laikme
tis Baltijos kraštuose atrodė bu
vęs tikrą idilija. Jis rašo: “Aš 
pats 1940 m. buvau sovietų val
džios Baltijos kraštuose atstaty
mo aktyvus dalyvis ir liudinin
kas. Sovietų tautų šeimon sugrį- tis”, vykdant Stalino reabili- 
žusios Lietuva, Latvija ir Estija tavimą, bus jau nugalėta nes,

Tautybių tarybos” pirminiu 
kui būtų pravartu pavartyti jo 
paties žinybos nutarimus, kuriuo
se kalbama apie ištisų tautų, Sta-

DETROIT. — Amerikos lietu
vių septintasis kongresas prasi
dėjo rugpiūčio 30 d. 10:15 vai. 
ryto Statler Hilton viešbutyėe, 
Detroite, iškilmingu posėdžiu. 
Kongresą atidarė Detroito Lietu 
Vių organizacijų centro pirm. 
Kazys Veikutis. Amerikos ir 
Lietuvos himnus, akompanuo
jant D. Lapinskui, sugiedojo

Telefoninis, mūsų korespondento pranešimas

lino įsakymu buvusių ištremtų Pranas Zaranka ii visi dalyviai.
ar išsklaidytų, reabilitavimą, 
Ar visa tai buvo vykdyta pagal 
Lenino dėsnius?

Taigi, taip rašo pats “Tauty
bių tarybos” pirmininkas, “na
cionalinių klausimų žinovas”. 
Tai reikštų, kad “tautybių kliū-

pergyveno tikrą atgimimą: paly
ginti, trumpu laiku įvyko didžiu
liai socialiniai ir kultūriniai pasi
keitimai”.

štai, pats Paleckis, lietuvis, tei
gia, kad1 jokio stalinizmo nėra bu
vę.

V. B.

POPIEŽIUS APIE PAVOJŲ ART. 
RYTŲ TAIKAI

CASTEL GANDOLFO.
piežius Paulius VI rugpiūčio 31 
d. savo vasaros rezidencijoje 
trisdešimties metų nuo antrojo 
pasaulinio karo pradžios išvaka 
rėse pasakė kalbą, kurioje ra
gino valstybių vyriausybes susi
rūpinti taika. Ypatingai jis pri
siminė Artimuosius Rytus ir šį 
pavojingą karo židinį. Priminė, 
kad dabar matomi tie patys ka- I 
ro ženklai, kaip yra buvę prieš 
30 metų. “Mes prašome valdžių 
ir tautų — kaip Pijus XII tuo 
metu prašė, bet fatališkai nebu
vo išklausytas — dėti visas pa
stangas, kol dar yra laiko, iš
vengti pirmojo neatsargaus 
žingsnio į karą ir pasaulio su
griovimą.”

Popiežius apgailestavo EI 
Aqsa mečetės Jeruzalėje pade
gimą ir didelius dėl to neramu
mus. Taip pat įspėjo arabų va
dus dėl neatsargių žingsnių ir 
karščiavimosi, kuris nieko gero

Po nežada nė vienai priešiškajai 
pusei.

Tačiau popiežius nepaminėjo 
TWA lėktuvo pagrobimo ir dėl 
to kilo nepasitenkinimas Izrae
lyje-

Invokaciją sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys. Prel. J. Boll-Baltuse- 
vičius paprašė atsistoj'mu pa
gerbti visus mirusius ALT dar
buotojus. Jų prisiminimui akt. 
L. Barauskas deklamavo Šlaito 
ir Putino poeziją.

Sveikinimai
ALT pirm. inž. Eug. Bart

kus, pasveikinęs kongreso daly
vius, kongresui vadovauti pa
kvietė darbo prezidiumą, kurį 
sudarė Vyt. Abraitis, dr. P. Vi
leišis, dr. K. Karvelis, Ver. Ko- 
lyč'ienė, A. Markevičius ir R. Sta
niūnas. Sekretoriatą sudarė det- 
roitiškiai J. Jonynas, Marija 
Sims, V. Baukytė ir čikagietis 
Liudas Jaras.

Kongresą žodžiu sveikino 
vysk. V. Brizgys, Lietuvos gen. 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis,

miteto pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
Lietuvos Laisvės komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, JAV LB tary
bos prezid'umo pirm. dr. P. Vi
leišis, Balfo reikalų ved. kun. 
Pr. Geisčiūnas, Liet. Žurnalistų 
s-gos pirm. Vyt. Alantas ir 1917 
metų Petrapilio seimo dalyvis 
Zigmas Jonynas; *>i5p pat kon
gresą pasveik’no Amerikiečių ir 
Įvairių tautybių atstovai.

Daug sveikinimų telegramomis

Pirmą kongreso d'eną buvo 
gauta 80 sveikinimų raštu ir 
telegramomis. Prie kai kurių 
sveikinimų buvo pridėta pinigi
nė auka kongresui arba ALTos 
veiklai paremti. Stambiausias 
sveikintojas su 1000 dol. buvo 
Vyt. Yuc'us Pittsburgho Altos 
vardu.

Po pietų pertraukos darbo po
sėdis pradėtas Eug. Bartkaus, 
ALTos centro vald. pirm., prane 
Šimu apie Altos penkmečio veik
lą. Pranešimus padarė taip pat 
apie 14 atstovų. Šio darbo po
sėdžio metu buvo trys dėmesio 
vertos paskaitos: Vyt. Vaitie
kūno, Alenos Devehienės ir Alg.

Vyr. Lietuvos išlaisvinimo ko- j Kasulaičio. Grupinėje paskaito

je — simpoziume kalbėjo dr. K. 
Šidlauskas, kan. V. Zakaraus
kas, agr. J. Daugėla ir J. Jasai
tis. Simpoziumui vadovavo dr. 
K. Šidlauskas.

Kongreso pirmą dieną dalyva 
vo 300 asmenų, iš kurių 253 at
stovai, užsiregistravę registra
cijos komisijoje. Kongresas pra 
si dėjo laiku, vyko sklandžiai, 
taip pat gerai dirbo ir visa eilė 
komisijų.

Antroji diena
Antroji kongreso diena, sek

madienis, prasidėjo katalikų pa
maldomis Šv. Antano bažnyčio
je. Šv. Mišias laikė koncelebra- 
ciniu būdu vysk. Ant. Deksnys 
su šešiais kunigais. Vysk. A. 
Deksnys ta proga pasakė jautrų 
pamokslą. Evangelikams pamal
das laikė ir pamokslą pasakė 
kun. J. Pauperas.

Šv. Antano bažnyčioje Mišių 
metu giedojo sol. Aldona Stem
pužienė, prie vargonų — muz. 
Darius Lapinskas.

Abejų pamaldų metu rinklia
vos buvo skirtos Altos veiklai 
paremti.

Darbo ir iškilmingas posėdis
Antrosios kongreso dienos 

darbo posėdžio metu inž. J. Jur
kūnas padarė visų kongreso pa
skaitų apžvalgą. Diskusijose da
lyvavo apie 20 atstovų. Posėdis 
baigtas rezoliucijų ir sveikini
mų priėmimu bei įvairių komi
sijų pranešimais.

Iškilmingam posėdy, lietuvių 
kongresą uždarant, kalbėjo 
vysk. A. Deksnys, Lietuvos gėn. 
kons. dr. P. Daužvardis, Vliko 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, Liet 
Laisvės komiteto pirm. V. Sidzi 
kauskas. Altos pirm. E. Bart
kus, padėkojęs visiems už taip 
gausų, gerai suorganizuotą ir 
pasisekusį kongresą, pakvietė 
kongresą uždaryti Altos garbės 
pirm. L. šimutį. L. Šimučio jaut 
ri kalba buvo daug kartų nu
traukta gausiais plojimais.

Kongresas baigtas banketu ir 
koncertu. Meninę dalį atliko sol. 
Daiva Mongirdaitė, sol. Aldona 
Stempužienė, muz. Darius La
pinskas ir akt. Leonas Baraus
kas.

(Plačiau bus artimiausiomis 
dienomis)

Vokiečiai remia P. Vietnamo 
gyyven tojus

KOELNAS. — Pietų Vietna
mo gyventojams ir karo aukoms 
padėti Koelno arkivyskupijos ti
kintieji paaukojo du milijonus 
markių. Aukos pasiųstos Pietų 
Vietnamo katalikų artimo glo
bos organizacijai, kuri rūpinasi 
šalpos reikalais.

Pirmoji moteris, keleivinio lėktuvo vairuotoja — JAV-se — Jo Claire 
Welch, 30 m. amžiaus. Čia ji Houston aerodrome pasiruošusi skristi 
į Austin, kitą miestą Texas valst. Prieš tapdama lėktuvo vairuotoja, 
Welch buvo anglų kalbos mokytoja pradžios mokykloje.

BRAZILIJOJ VALDŽIĄ PAĖMĖ 
KARINĖ JUNGTIS

RIO DE JANEIRO. — Rug
piūčio 31 d. paskelbta, kad Bra 
zilijoje valdžios vairą paėmė 
karinis jungtinis štabas (jun
ta), nes prezidentas Arturas da 
Costa e Silva turįs kraujo išsi
liejimą smegenyse ir negalįs va
dovauti vyriausybei. Vyriausy
bę perėmė kariuomenės ministe
ris gen. Aurelio Lyra Tavares, 
laivyno ministeris admir. Au
gusto Rademaker ir aviacijos 
ministeris brig. Marcio de Sou- 
za e Mėlio.

Naujos vyriausybės praneši
me sakoma, kad karinis štabas 
vadovaus vyriausybei, kol pre- 
zideitas galės grįžti į pareigas.
Bet visiškai nieko nekalba apie 
viceprezidentą Pedro Aleixo, ku 
ris yra civilis.

Piez. A. da Costa e Silva Bra
zilijos 88 milijonų valstybei va
dovauja nuo 1968 m. gruodžio 
mėn«sio lyg ir diktatoriaus titu
lu, ųts yra suspendavęs konstitu 
cines laisves ir valdo dekretais.
Šiuo metu turėjo būti priimta 
nauji konstitucija. Ji jau svars
tomą nuo to laiko, kai Costa e I sutartis, žada išeiti į streiką.

Silva buvo išrinktas prezidentu 
ir nuo šių metų kovo mėn. val
do Braziliją. Tuo tarpu sunku 
įspėti naujosios vyriausybės žy
gius, bet nuo rugsėjo 1 d. ji įsa
kė sustabdyti visas bankines ir 
platesnes komercines operacijas 
iki naujo parėdymo.

Nebus mokytojų streiko

CHICAGO. — Chicagos švieti 
mo taryba nusprendė valdiš
koms mokykloms šiais metais 
panaudoti 517 milijonų dolerių. 
Tai reiškia, kad išlaidos bus pa
didintos net dvigubai, negu tai 
buvo per paskutinį dešimtmetį. 
Žinoma, pinigus reikės sudėti 
taksų mokėtojams. Mokytojų 
streiko šiuo išlaidų padidinimu 
ir algų pakėlimu mokytojams 
bus išvengta, šiuo nuosprendžiu 
dar visos sunkenybės švietimo 
ir mokymo srityje nėra iš
spręstos, ypač tose miesto sri
tyse, kur trūksta mokyklų ir 
mokytojai nenori dirbti.

Bet priemiesšių mokyklų mo
kytojai, kurių neliečia Chicagos

— Du vyrai ir viena mote
ris, surišę Grand Parko požemi
nio garažo prižiūrėtoją, pasigro
bė 1500 dol. ir pabėgo.

—Budapešte, Vengrijoje, 50 
jaunesnių kaip 30 metų moterų 
vairuos taksius dienos metu. Tai 
pirmas toks įvykis tame krašte.

PAVYKUSI DRAUGO IŠVYKA

Draugo metinė išvyka — ge
gužinė Bučo soduose buvo rug
piūčio 31 d. Oras buvo labai 
geras, net šiek tiek per karštas. 
Todėl žmonės, kurie neišvyko į 
paežerę, norėjo atsikvėpti lau
kų oru ir susitikti savo pažįsta 
mus. Jau apie 12 vai. buvo ne
mažas būrys lietuvių, o apie 3 
vai. užkimšo net įvažiavimo abe 
jus vartus. Išvykos dalyviai 
prie stalų ar po medžiais susėdę 
šnekučiavosi, vaišinos, vaikščio
jo po aikštę susitikdami iš vi
sur atvykusius savo pažįstamus. 
O svečių buvo daug ne tik iš 
Chicagos ir artimesnių apylin
kių, bet taip pat iš Indianos, 
Wisconsino, Michigano, Kana
dos, Kalifornijos, net iš Vokie
tijos, Brazilijos ir kitur. Grojant 
puikiam Ramonio orkestrui, jau 
nimas galėjo linksmai pasišokti.

Temstant svečiai pradėjo 
skirstytis. Bet tiek gegužinė, 
tiek išsiskirstymas buvo tvar
kingas ir sklandus. Visi buvo 
patenkinti tradicine Draugo 
išvyka. Daugelis nusipirko 
naujausių knygų ar užsimokė
jo prenumeratas.

(Plačiau savaitės bėgy)

Paleisti pagrobto lėktuvo 

keleiviai

DAMASKAS, Sirija. — Siri
jos vyriausybė, kuri Damasko 
aerodrome laiko pagrobtą TWA 
lėktuvą, pareiškė, kad visi ke
leiviai, įskaitant ir keturias Iz
raelio moteris keleives, bus pa
leisti ir nuskraidinti į Romą. 
Tuo tarpu dar nežinoma, koks 
likimas laukia lėktuvo ir kaip 
reaguos JAV vyriausybė, jei lėk 
tuvą pasigrobtų Sirijos vyriau
sybė.

SUNKĖJA KAT. MOKYKLŲ 
IŠLAIKYMAS

CRICAGO. — Chicagos arki
vyskupijos katalikų mokyklos 
mokslo metus pradeda šį trečia
dienį. Nors mokyklų išlaidos di
dėja, bet dauguma tėvų yra pa
siryžę mokėti didelius mokes
čius, nors juos taksų pavidalu 
jau išmoka miesto mokykloms, 
į kurias savo vaikų neleidžia. 
Tačiau šis sunkumas padidės, 
kai mokyklų superintendentas 
pasiryžo autobusais važioti vai
kus iš juodųjų rojonų į prie
miesčių mokyklas. Daugelis tė
vų jau dabar reiškia protestus, 
kai kur katalikų parapinės mo
kyklos piketuojamos.

Bernadeta Devlin, Š. Airijos atsto 
vė britų parlamente šiuo metu 
lanko JAV miestus, rinkdama au
kas Š. Airijos katalikams. Būda
ma New Yorke Devlin buvo apsi
lankiusi pas J. Tautų gen. sekre
torių U Thantą (dešinėje).

— Vakarų Vokietijos karei
vis, turėjęs laisvą priėjimą prie 
ginklų sandėlio Fritzlare pavogė 
ginklų, optinių instrumentų ir 
džipu pabėgo į Rytų Vokietiją. 
Kitą kareivį, kuris jam padėjo 
ginklus pavogti, jiB pakeliui iš
metė. Prieš išbėgdamas, ginklų 
sandėlį padegė. Tai ketvirtas 
šiais metais Vak. Vokietijos ka
rys, pabėgęs į Rytų Vokietiją. 
Tačiau šimtai, net rizikuodami 
gyvybėmis, pabėga iš Rytų Vo
kietijos į vakarus.

KALENDORIUS

Rugsėjo 2 d.: Angelų Sargų 
šventė, šv. Modestas, šv. Mena, 
Girdutis, Pavandė.

Rugsėjo 3 d.: šv. Evaldas, 
šv. Teresė Kūd. J., Milglntas, 
Alanta.

ORAS

Oras. šiandien galimas lietus, 
truputį vėsiau, vėjuota.

Rytoj pramatoma lietaus, po 
pietų Chicagos apylinkėse vė
soka. Pavakarėj — saulėta.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus • klausimus siųsti adresu: 
KELIAS I SVEIKATA, 2319 YVest Garfleld BlvtL, Chicago, Dl.
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SAULE GALI SUKELTI ODOJE VE2Į

lių apsaugai vaistai yra tirštes
ni ir riebesni už kitoms kūno da
lims tam pačiam tikslui naudoja
mus vaistus. Už tai lūpoms nau
dojami vaistai ne taip greit nusi- 

Medicina dabar jau tikrai nūs- plauna bei nusitrina.

Šviesiaodžiai yra ypatingai jau
trūs saulės spindulių sukeliamam 

odos vėžiui. 
Mediciniška tiesa

tatė, kad saulės ultravioletiniai 
spinduliai gali sukelti odos vėžj. 
Odos pakenkimas persisaulinant 
yra susikaupiantis. Per visą žmo
gaus gyvenimą gali būti tik tam 
tikras nepakenkiantis odai saulės 
ultravioletinių spindulių kiekis. 
Kiekvieną kartą, kada oda suge
ria saulės spindulius, ji pakinta. 
Pakitimas iki vėžio atsiradimo 
vystosi ilgai saulinantis. Už tai 
odos vėžį gauna ilgai saulėje esą 
žmonės: ūkininkai, jūrininkai, gol 
fininkai ir visi tie, kurie pakar
totinai nori nusideginti savo odą 
saulėje.
Mėlynakiai , šviesaplaukiai pir

mieji prisišaukia odos veži
Daug dažniau odos vėžį gau

na mėlynakiai ir šviesaplaukiai, 
nes jų oda yra jautresnė ultra
violetiniams saulės spinduliams. 
Odos vėžys yra didelė negerovė 
šiaurinės Europos ateiviams —l 
airiams ir škotams, dirbantiems 
saulės atokaitoje pietvakariuose 
ir pietinėse šios šalies valstybėse, 
Pietinėj Afrikoj ar Australijoj.

Vėžys odoj dažniausiai atsiran
da saulės nudegintoje odos vieto
se: veide, lūpose, ant ausų grybe
lių, kaklo odoj, plaštakų išori
niam paviršiuje ir apie riešus 
rąnkose. Kai kurie odos gydyto
jai (dermatologai) pastebi, kad 
pagausėja su odos vėžiu pas 
juos pacientų vasaros pradžioj 
ir rugsėjo - spalio mėnesiais. Net 
iki 90-95 proc. visų odos vėžių 
pas žmones randama saulės spin
dulių paliečiamose vietose.

Pirmi odos vėžio odoje ženklai

Prasidėjęs odos vėžys pasireiš
kia apribotu odos pakenkimu: 
odos suplonėjimu, tamsių dėmių 
dėl pigmento melanino susigru- 
pavimo atsiradimu, nuolatiniu 
paraudonavimu, gelsvomis dėmė
mis dėl elastinių skaidulų pa
gausėjimo viename odos sluoksny 
je. Tie pakitimai atsiranda tada, 
kai odoj esančios elastiškos skai
dulos sutrūkinėja. Tada krauja
gyslės darosi trapios - jos sutrūks
ta ir sunyksta. Šitokias negero
ves kai kurie gydytojai vadina 
Modos nykimas dėl persisaulini- 
mo” (actinic degeneration).

IŠVADA. Nešaukime vilko iš 
miško - nepersikaitinkime. Ta
da nereikės gailėtis. Visko visada 
turi būti su saiku - taip pat ir sau
lės spindulių. Pastebėję nenyks
tantį odos paraudimą, dėmėmis 
patamsėjimą bei ploteliais jos pa- 
geltimą-suplonėjimą -tarkimės su 
savo gydytoju. Galima bus anksti 
susekti odos vėžio pradžią. Geriau 
šia tokią vietą išplauti chirurgi
niu peiliu. Lūpas saugokime nuo

Jaunieji su tėveliais seka Alvudo Vaikų Teatro vaidinimą S. Čiurlio
nienės ‘ Kuprotą Oželį.” Nuotr. M. Nagio

vemti. Prisipažino, kad draugai 
patarė nelaukiant eiti pas gydy
toją. Bet mamytė jį ramino saky
dama, — kaip tau širdį nesuks 
daugiau kai metus diena iš die
nos tą “bradą” geriant. Praeis.

Trečiai savaitei baigiantis, ma
mytei pagailo tėvelio ir ji nusto
jo vaistus lašinti. Aš tų dienų iki 
mirsiu neužmiršiu. Ilgai tėvelis 
nepemešė alkoholio kvapo, bet

perkaitinirrjo Panultra Stiek vais-' po kokio pusmečio nebesiskun- 
tais. Nikotinas paskatina lūpoje ' dė, bet gerti iš tolo purtėsi.
vėžio atsiradimą. Dar šiandien 
meskime patvorin cigaretę, pyp
kę bei cigarą. Atsisakykime rūky
mo visam laikui ir pradėkime 
žmonišką gyvenimą kitam gera 
darydami. >

Pasiskaityti. Patient Care, Ju
ly 1969.

Taip praėjo penkiolika metų, ir 
tik po I Pasaulinio karo ir atga
vus Lietuvai nepriklausomybę, 
tėvelis kaip tai vėl pradėjo “bur-

-kitoji šios negerovės pusė yra 
lygiai svarbi, kaip ir Tamstos 
atpasakotoji. Reikalas toks, kad 
žmona yra labai svarbus veiksnys 
alkoholizmo pas vyrą atsiradi
mui. Šitą svarbą kiekviena žmo
na užginčija kategoriškai -nė į 
kalbas nesileidžia, kad ir ji savo 
trigrašį prideda šitos baisios ligos 
pas vyrą atsiradimui. Reikia jaus
mais brandžios žmonos. Tokia 
pajėgs suprasti, kad jos tikrai 
žmogiškas elgesys, kaip žmonos 
ir motinos, gali didžiausia dali
mi apsaugoti vyrą nuo alkoho
lizmo. Bet čia ir yra didžiausioji 
kliūtis: jausmais brandi žmona

nelę išmesti”. Per visą laikotar- supranta reikalą - ji vyro nesirg- 
pį rūkė. Prieš antrąjį Pasaulinį' dina, o nesubrendusi asmenybe

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.
i I

60 metų senumo vaistas prieš 
girtuoklystę

Klausimas. 'Brangus Daktare, 
pasistengsiu dalyką, įvykusį 1905- 
6 metų laikotarpy, trumpai ap
rašyti. Minėtu laikotarpiu ma
no tėveliai , sesutė ir aš (dar tik 
9 metų amžiaus) gyvenome mies
te. Jokio turto bei pajamų, apart 
tėvelio- darbininko uždarbio, ne
turėjome. Tėvelis buvo labai rū
pestingas ir geros širdies ne tik 
savo šeimai, bet ir malonus bu
vo su kiekvienu žmogum. Ne
buvo girtuoklis, bet mėgo links
miau šventes prakusti. ar šiap 
su draugu “burnelę išmesti”. 
Toks burnelės išmetimas neju
čiomis pamažu darėsi dažnesnis.
O draugų tam netrūko. Ir taip 
draugavimas persimetė į karčia- 
mas, biliardines. Jis vis rečiau 
laisvalaiki praleisdavo namie.

Ką mes (aš , mamytė, sesutė) 
pergyvenom, tesupras tik ta' šei
ma, kuri patyrė - panašią nelai
mę. Kartą pateko man rasų pa
veiksluotas žurnalas (Ogoniok), 
kurį bežiūrėdamas užtikau nedir 
delį skelbimėlį (rods) “prieš al
koholizmą”, kame viena Peter
burgo (dabar Leningrado) la
boratorija siūlo vaistus atprasti 
nuo girtavimo. Parodžiau mamy
tei. Sakoma —skęstąs ir už šiau
do griebiasi. Pasiuntėm reika
laujamus vieną rublį ir 75 kap., 
nurodydami ligonio amžių. Rods 
po savaitės gavom siuntinėlį: 
buteliuką bespalvio skysčio, gal 
100 gr. talpos, su smulkiu nuro
dymu, kaip vartoti, ar keletą bū
dų kaip įduoti jam nežinant.

Tą pačią dieną, kai tik tėvelis 
po darbo grįžo, mamytė persižeg
nojusi į lėkštę su sriuba įlašino, 
nebeatmenu 2 ar 3 lašus, tų 
vaistų. Aišku, tėveliui nematant, 
ir padėjo sriubą jam. Tėvelis pa
valgęs, nieko nesakydamas, kaip 
visada išėjo ir beveik prieš rytą 
grįžo. Vaistus reikėjo duoti kas
dien vieną kartą ir kasdien po 
vieną lašą dauginant, ir taip duo
ti dvi savaites. O po 2 savaičių 
kasdien po vieną lašą mažiau 
pušinti, reikia dvi savaites duo- 
ti-tai ir viskas.

Sekančią dieną vėl tas pats. 
Trečią dieną pavalgęs, po valan
dėlės mąstymo išėjo, po kelių 
valandų grįžo ir pirmą kart laiku į,

karą susirgo plaučių vėžiu ir prieš 
pat priešų antplūdį mirė.

Brangus Daktare, argi šių die
nų medicina negalėtų pavartoti 
panašių vaistų prieš girtavimą?

Rods šių dienų medicina, turė
tų žinoti, jei ne geresnius, tai 
bent tuos vaistus, prieš 60 metų 
vartotus..

ATSAKYMAS. Gražiai papasa
kojai Tamsta vieną medalio pu
sę. Alkoholizmas turi sudėtingas 
sąlygas savo atsiradimui ir tęsti
numui. Jas visas reikia panaikin
ti - tik tada žmogus pilnai iš šios 
ligos pasitaiso. Dabar dauguma 
mūsiškių vien kalba Tamstos 
kalba apie šią ligą: tėvelis eina 
iš namų - svaiginasi, o mes vai
kai su mamyte kenčiam. Tai tik 
viena mėnulio pusė. Pagal aną 
brazilietį, pardavinėjantį mėnu
lyje sklypus, užpakalinėj mėnu
lio pusėj sklypai esą brangesni, 
nes ten jie esą geresni. Taip ir čia

žmona vyrą stumte stumia alko
holizmo balon, visai to nesupras
dama, suprasti nepajėgdama ir 
gydytis nesileisdama. Taip ir pra
sideda nelaimės malūnas, su
traiškąs alkoholizme geriantįjį 
ir jo šeimą.

Alkoholikas nėra nusidėjėlis, 
jis nėra silpnuolis - jis yra alko
holizmo liga sergantysis. Kaip ir 
kiekvieną ligonį, taip pat ir alko
holiką, reikia gydyti visapusiškai. 
Trys kojos jam turi būti parūpin
tos jo sveikatos namo tvirtam sto
vėjimui: 1) jis pats turi būti 
gydomas, 2) gydąs gydytojas tu
ri būti atsakančiai pajėgus, ir 3) 
visa aplinka Zturi būti gydomoji, 
o ne alkoholizmo ligon skati
nančioji. Prie aplinkos priskaito- 
ma ir mūsų rengiami organizuo
tai “visokių gėrimų bufetai, 
mūsų vyrų juos smerkiančios žmo 
neles, mūsų mus raginą gerti kai
mynai. Pastarieji - ypač pažįsta-

PRISTATYMAS NEMOKAMAI
ROCHKES MEDICAL 

ARTS
3213 W. 63rd Street 

Tet WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 
Mm patelefonuosime jūsų gydytojui

mi ir “mokyti” bei “inteligentai” 
-esti didžiausi kaltininkai. Jie ra- 
ginte ragina negalintį visą amžių 
ragauti degtinės pasitaisiusį alko
holiką “išgerti tik vieną lašelį”, 
girdi, “jis tau tikrai nepakenks, 
ką tu čia tų daktarų ir bobų 
klausai...” Tas lašelis alkoholiką, 
nors ir metus negėrusį -pasitaisiu
sį, vėl meta alkoholizmo balon. 
Taip ir sukuriamos šeimų trage
dijos, kada penkių vaikų kaip pu
pų, motina turi nekaltai kentėti, 
vaikus kankinti ir savo vyrą am- 

(Nukelta į 5 pusi.)

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos di
džiausias apdraudimo kompanijas.
dėl namų, automobilių, biznio ir kt. 

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 BE 8-6435

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

3858 YVest OSrd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. SeStadleniaifl 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
flltarus.

O Tiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070 

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOh 
GINEKOIZIGTNE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 274-801"

0R. C. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No Liberty Street 

Route 26, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 VVest OSrd Street 
Kampas 62-čios lr California 

▼ai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tet VVAlbrook 5-8048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 YVest 7Ist Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-3, 
antr., penktad. 1-5, treč. tr iefit. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 YVest Slst Street

Valandos: antradieniais, ponktadle- 
nals 2—9 v.. šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlms
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija stiaipsnius tai

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

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

* Administracija dirba kas- E 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- = 
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: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 tr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Kiek panašius pakitimus odo
je gali sukelti ir ne vėžys, o va
dinamas odos ragėjimas po persi
kaitinimo (actinic keratoses).
Minėtas odos suragėjimas nuo 
vėžio atskirti galima tik ištyrus 
po mikroskopu išpjautą mažą 
odos gabalėlį.

Odos vėžio gydymas
Jei pasirodys, kad odoj yra 

prasidėjęs vėžys, priseis prašalin
ti visą pakitėjusią odą. Šitoks li
guistos odos prašalinimas gali
ma atlikti keleriopai: 1. Išope
ruojant. 2. Elektra išdeginant, 
po to odos degėsius nugramdant.
3. Rečiau naudojamas išdegini
mas skystu azotu. Kai odos vėžys 
atsiranda arti akies ar nosies - 
prisieina panaudoti Roentgeno 
spinduliai (X-Ray), jais tas odos 
vėžys išdeginamas.

Nuo lūpų vėžio apsauga
Lūpų vėžys dažniau atsikan

da pietinėse valstybėse gyvenan
tiems žmonėms. Todėl tokių vie
tovių žmonėm patartina visą lai
ką lūpas tepti nuo saulės spindu
lių Apsaugančiu vaistu: Panul
tra stiek arba Sunstick. Saulėtų 
vietų gyventojai turėtų padengti nuėjo gulti. Ketvirtą dieną niekur
lūpas vaistais yisada, kai jie esti 
saulėje. Pavalgius, atisigėrus ar 
išsimaudžius reikia pakartotinai 
lūpas minėtais vaistais patepti.
Lūeoms skirti nuo saulės splndu-

nebeišėjo. Buvo piktas, nekalbus 
Penktą dieną pasiskundė mamy
tei, kad ne kažkaip jaučiasi - šir
dis noperneša nei ‘alaus, nei deg
tinės kvapo, suka; Širdį k verčia

Chicago Savings
and Lota Assooiatioa

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

'SARTY OF^

INSURED
IF TO

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
* Vacation Club *
* College Bonus Savings 
A Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club . .
* Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetinjs
* Cash checks and pay all 

family bills with our sfec’l
money order checks.

* Sėli & redeem U.S. Bonda
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

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

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

Ofa 785-4477. Rez. PR 8-8980

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEClALYRfi — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
8449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų ligos 
Glnekologinč Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė- YVĄ 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tet PR 8-3220
Namu rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

2656 YVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 YV. 63 r d Street

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

Ofiso Ir buto td. OLympic 2-1381

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

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

Td. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Td. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 YV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—s vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7158 South VVestern Avenn. 

Plrmad., antrad., ketvirt. tr penkt. 
nuo 11 yal. lkl 1 vai. p. p. lr nuo
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vaL p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rez. td. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 YVest OSrd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

PHImlnSis Uk KURiterun

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

DRAUGAS
4545 YVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 YVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ava. kampa*) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v, r. —• 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 YV. OSrd SL. GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susltarlma
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Nainy 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

0R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. b

Senkted. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. b 
eStad 8 v. r. lkl 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __
__________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7Ist 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, DL

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

_______ Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovellilU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir cMraivlla
Ofisas 2750 W. 71at Street. 

Telefonas — 935-8294
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10__ 12 "Y
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5 3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 YV. 59th St. 
TeJ. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Nainy GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 YVest 71st Street

PrllmlnSja ligonius tik susitarus
Vai. 3—4 p. p. lr 8—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šbštad. uždaryta

Tel PROospect 8-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGAI 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

Td. ofiso PR 6-8448, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 YVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
Jr fl-8 V. y., ketvtrfc 4-8 v- valono.
Šeštadieniais u-l vai. popiet.



Rugsėjo menuo —

MOKYKLŲ VAJUS
Šventa tiesa, kad daug ge

riau yra duoti, kaip iš kitų im- 
ft ti, prašyti. Pagalbos prašy

mas sau ir kitiems, įskaitant 
aukų rinkimą, nėra maloni pa
reiga ir jos daug kas kratosi. 
Tačiau lietuviškame gyvenime 
negalime jos atsisakyti, nes vi
si didieji lietuviški darbai at
liekami tik didžiulėmis sutelk
tinėmis darbo ir piniginėmis
aukomis.

Neturime čia savo valsty
bės, taigi neturime nė valstybi
nio biudžeto ir sąmatos keliu 
mūsų bendriems reikalams 
niekas lėšų neskiria. Viską, 
ką kultūrinėje, politinėje ar ki
tose srityse darome, turime 
patys ir apmokėti, visas išlai
das padengti.

Kadangi reikalų turime ne
mažai, tai ir lėšų telkimas pas 
mus 'beveik nuolat vyksta. Tie
sa, šiuo reikalu kai kas daro
ma ir daug kas padaryta. Tu
rime galvoje Lietuvių fondą, 
kurio kapitalas yra pasiekęs, 
rodos, 600,000 dolerių ir ku
rio procentai jau gerą dalį kul
tūrinių reikalų padengia. Ta
čiau negreit dar ateis laikas, 
kai fondas galės visas išlaidas 
padengti. Kol to nėra, reikia 
naudoti senas, kad ir nelabai 
malonias, priemones — lėšų 
telkimo vajus.

*
Prie pačių aktualiausių ir 

neatidėtinų reikalų šiuo metu 
pirmoje eilėje reikia iškelti 
mūsų lituanistines mokyklas 
ir su mokslo metų pradžia iš
kylančius švietimo rūpesčius, 
nes beveik visos lituanistinės 
mokyklos savo veiklą pradeda 
jau šią savaitę.

Taigi rugsėjo mėnuo mums
* yra nepaprastai svarbus. Ir la

bai gerai padarė JAV Lietu
vių bendruomenės, centro val
dyba, paskelbdama jį bendruo
menės mėnesiu.

Turime daugybę centrinių 
organizacijų. Kai kurios jų la
bai turtingos, tačiau neteko 
girdėti, kad būtų kada efekty
viau lietuviškąjį švietimą pa- 
rėmusios. Kitos centrinės or-

* ganizacijos sakosi, kad lietu
vybės išlaikymas ir lituanisti
nių mokyklų palaikymas neįei
na į jų veiklos sritį.

Šią naštą turi nešti ir neša 
patys mokinių tėvai ir lietu
vių bendruomenė su savo apy
linkėmis ir atitinkamomis in
stitucijomis. O reikalų ir su 
jais susijusių išlaidų daugybė: 
vadovėlių paruošimas, mokslo 
priemonių gaminimas, moky
tojų komplektavimas ir jiems 
bent simboliško atlyginimo su
teikimas, mokykloms reikalin- 

į gų patalpų nuoma, švenčių, 
parengimų išlaidos ir aibė ki
tų reikalų. Bet kurio jų spren
dimas reikalauja lėšų ir jos, 
jeigu norime lietuvybę šiame 
krašte pratęsti, turi būti gau
tos.

*

Labai gerai, kad piniginis 
vajus rišamas su konkrečiomis 
lituanistinių mokyklų proble

MIESTAS AUGA - BUTŲ NĖRA
Marijampolėj, dabar vadina

moj Kapsuku, šiuo metu esą 
maždaug 29 tūkstančiai gyven
tojų. Tai yra, oficialiai (Tiesoj, 
rugp. 15) skelbiama, kad 1963 
m. buvo 23 tūkstančiai, o 1968 
— 28,200, atseit, vidutiniškai 
apie tūkstantis prieauglio kas
met. Skaitant nuo 1940 metų, 
vidutinis 'šio miesto gyventojų 
prieauglis dar mažesnis, būtent, 
nesiekia nė 500 per metus. 1940 
metais Marijampolėj buvo 16 
tūkstančių gyventojų. Tad per 
29 įmetus prisidėjo tik 13 tūks
tančių. Žinoma, reikia turėti 
galvoj, kad 1941-45 metais dve
ji okupantai didžiumą buvusių 
Marijampolės gyventojų išvežė, 
išžudė ir išvaikė. 1944 metais 
daug kas mieste buvo ir su
griauta.

momis : mokyklų nelankančių 
lietuvių vaikų registracija, iš
tyrimu ir pašalinimu kliūčių, 
kurios trukdo mokyklinio am
žiaus vaikams mūsų mokyklas 
lankyti. Lituanistines mokyk
las lankančių mokinių skaičius 
turi ne mažėti ir ne vietoje 
stovėti, bet didėti. Ne paslap
tis, kad turime daug lietuvių, 
gyvenančių už gyvosios lietu
vybės ir už lietuviškos bend
ruomenės ribų. Daugelis ir ge
rų lietuvių vaikų kartais dėl 
labai menkų priežasčių litua
nistinių mokyklų nelanko. Mū
sų visų, ne tik bendruomenės 
vadovų ir mokytojų, pareiga 
tokias šeimas aplankyti ir 
joms padėti lietuvišką kelią 
surasti.

Yra šeimų (gal ir nedaug), 
kurių vaikai negali lituanisti
nių mokyklų lankyti dėl mate
rialinių aplinkybių — trūksta 
lėšų mokesčiui už mokslą su
mokėti, ar nėra susisiekimo 
priemonių mokyklai pasiekti. 
Tokioms šeimoms turi arti
miausios apylinkės lietuviai 
padėti ir daryti viską, kad jų 
vaikai iš lituanistinių mokyk
lų nebūtų išjungti.

*
Klysta tie, kurie sako, kad 

lituanistinės mokyklos yra tik 
išimtinai jas lankančių vaikų 
tėvų ir LB pareigūnų reikalas. 
Mums atrodo, kad lietuvybė 
yra viena ir nedaloma: kiek
vienas jos narys yra visos mū
sų tautos nuosavybė. Taigi jų 
mokymu bei auklėjimu turi 
rūpintis ne tik rinktieji parei
gūnai, bet ir kiekvienas lietu
vis, neišskiriant ir tų, kurie 
vaikų visiškai neturi, ir tų, ku
rių vaikai jau išaugę ir reikia
mą mokslą pasiekę.

Taigi teisingai sakoma LB 
centro valdybos (žr. “Drau
gą’’ VTH. 29) atsišaukime: 
“Moksleivių vajaus įvykdymui 
į darbą junkimės visi. Tai nė
ra tik apylinkių valdybų parei
ga. Tai yra visų mūsų rūpes
tis. Apylinkių valdybos yra 
prašomos imtis darbų koordi
navimo iniciatyvos, bet talka 
turi ateiti iš visuomenės... Vi
sus prašome ištiesti LB apy
linkių valdyboms pagalbos ran 
ką ir savanoriškai jungtis į 
šį vajų”.

Daug aukojasi lituanistinių 
mokyklų, vaikų darželių, židi
nėlių mokytojai, švietimo, 
bendruomenės vadovai. Ne
maža rūpesčių turi tėvai, sa
vaitgaliais vežiodami vaikus į 
lituanistines mokyklas, įvai
rias repeticijas lietuviškus 
parengimus. Iš lietuviškos vi
suomenės pusės būtų labai ne
gražu rūpestį lietuviškuoju 
prieaugliu palikti tiktai tė
vams ir mokytojams. Taigi bū
tų labad tikslu ir gyvenimiška, 
kad lituanistinį mokymo bei 
auklėjimo darbą skelbiamo 
rugsėjo mėnesio vajaus metu 
kaip galima daugiau savo au
komis paremtų visa geroji lie
tuviškosios visuomenės dalis.

b. kv.

Apie dabartinę statybą šiame 
mieste rašo:

“Statome daug, miestas au
ga, bet vis pasigendame gra
žaus vaizdo. Pilką palikimą ga
vom iš praeities. O ir dabar ne 
visada pasirūpinam, kad namai 
būtų gražiai suprojektuoti ir pa 
statyti (kad tik greičiau ir dau 
giau). Energingiau miestui tvar
kytis ir puoštis trukdo įvairūs 
požeminiai darbai, be kurių ne
būtų įmanoma Kapsulką pavers 
ti rajoniniu centru su 50—60 
tūkstančių gyventojų. Tik prieš 
kelerius metus įrengta centra
lizuota vandentiekio ir kanaliza
cijos sistema”.

Tos sistemos kasmet ilgėjan
čios po 2—3 kilometrus. Dabar 
tinių augimo tempu numatytą 
60 tūkstančių gyventojų skai-

NAUJOS ŽIEŽIRBOS ARTIMUOSE RYTUOSE
Mečetės EI Aksa sudeginimas ir Irako nuosprendis nepaprastai įtempė arabų ir Izra
elio santykius

Šiais metais kiekvieną mėnesį 
didėjo įtampa Artimuose Rytuo
se. Arabų kovotoj'ų sustiprinimo 
puolimus. Jie naudoja raketas v . ....
numatytiems taikiniams Izraely-, ’V?, ™eeet^_ atstatytb Arabai pa- 
je sunaikinti. Raketos sprogo 
viešbučiuose. Londone išsprog
dintas Izraelio sandėlys. 16 rake
tų iššovimo įrengimų pagamin
tų Egipte ir Čekoslovakijoje, esą 
pastatyta Jordane Jeruzalei 
šaudyti.

Prie Sueco kanalo tebevyksta 
įprastiniai mūšiai. Kelias dienas 
iš eilės Izraelio kariniai lėktuvai 
puolė Jordaną, naikino neva ara
bų kovotojų gyvenvietes.

Anksčiau įvykdytas Izraelio at
kirtis Libane buvo pasmerktas 
Jungtinių Tautų saugumo tary
boje.

Keturios didžiosios valstybės 
nesurado sprendimo, kuris pa
tenkintų ginčo šalis. Pastaruoju 
metu EL Aksa, musulmonų me
četės Jeruzalėje, sudeginimas ir 
Irake mirties nuosprendis 15 as
menų, jų tarpe dviem žydams, 
sukėlė naują riksmą. Abi šalys 
skambiais žodžiais ir grąsinimais 
įtempė santykius. Arabai šaukia 
pradėti šventąjį karą prieš Izra
elį. Ar jie turi galvoje didį karą 
suginti žydams į jūrą? Vargu.

Gaisras mečetėje
Pasidabrinta 800 metų senu

mo EL Aksa mečetė savo garsu 
varžėsi su esančiomis Mekoje ir 
Medinoje. Ji pastatyta netoli vie
tovės, kurios, esą Mahometas į- 
žengęs į dangų. Jai papuošti ži
nomas arabų karys Saladanas 
siuntęs dramblio ragus, kedrus ir 
kitas statybines medžiagas.

Mečetės gaisras ūmai sukėlė 
audrą arabų pasaulyje. Izraelio 
krašto apsaugos ministeriui Mo- 
še Dayanui pasirodžius Via Do
lorosa, Kristaus eitajame kelyje, 
arabai šaukė: mirtis žydams.
Prie penktosios Kristaus sustoji
mo vietos policija apsupo ara
bus.

Gaisro dieną, rugpiūčio 21 d., 
įvyko Izraelio vyriausybės posė
dis. Jame nutarta suteikti para-

čių (miestas gali apsielkti tik po 
gero puskapio metų. Tam reikia 
suspėt kasmet pastatyti po apie 
trejetą šimtų butų.

Ir prie dabartinio gyventojų 
skaičiaus didėjimo dar nespėja
ma prisitaikinti. Tą liudija bu
vusi Rygiškių Jono (dabar va
dinama tikrąja Jono Jablonskio 
pavarde) mokykla — gimnazi-. . | Buv. JAV prezidentas L. B. Johnsonas su žmona ir kitais šeimos nariais, švenčiant 61-ąjį gimtadienį,
ja. molkymias joje vyksta trim buvo prezidento R. Nixono pakviestas į jo vasaros rezidenciją San elemente, Calif., kur jie ne tik
pamainom... E. I maloniai praleido laiką, get ir tarėsi įvairiais valstybės reikalais.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
23

— Į jūsų sveikatą! — pakėlė savo stiklą Rimas.
Auksė dar vis dairėsi aplinkui:
— Tikrai, nieko panašaus nemačiau, — pagaliau 

ištarė.
— Įdomiau, nei tie visi griuvėsiai ir paminklai, 

kuriais jūs taip žavitės, — nusijuokė Rimas.
— Viskas savo vietoje, — atsakė Auksė. — Bet, 

atrodo, kad jūs nemėgstate griuvėsių?
— Negaliu nemėgti, tai mano profesija. Bet griuvė

siai, į kuriuos Romoje turistai žiūri, yra tik senovė, ku
ri nieko nebesako, kas anksčiau nebuvo išsakyta. Man, 
kaip archeologui, įdomi yra neatidengta praeitis, iška
senos, kurios po tūkstančio ar net kelių tūkstančių me
tų pirmą kartą iškyla į dienos šviesą ir pakeičia kraštų 
ar žmogaus istoriją, atskleidžia, kas iki šiol buvo nežino
ma, arba nurodo kelius į naujas galimybes. Tada tik 
pajunti, kokia gili nežinia gaubia mus, kokią turtingą 
praeitį turi žmogus žemėje ir kiek dar daug nesuras
tų turtų slypi aplinkui. Bet čia popiežių rūmai, Tito arka, 
koliziejus ir bažnyčios — visa tai virto lyg kokiu balza
mu italų patriotiniams jausmams, kuriuos pakutena at
vykę turistai. O Italija, kaip ir kiti nuo pažangos atsi
likę kraštai, mėgsta bent savo garsia praeitimi pasidi
džiuoti, — su pajuoka kalbėjo Rimas.

— Man neatrodo, kad Italija yra taip labai atsili
kus, — suabejojo Auksė.

— Nors ir nestovi vietoje, bet žingsniuoja vėžlio 
žingsniu, — numojo ranka Rimas.

— Bet italai turi kuo didžiuotis, tegul tai būna ir 
praeitis. Negi jūsų neapima toks savotiškas jausmas, kai

GEDIMINAS GALVA

siūlymą atmetė.
Padegėjo ieškojimas

Mečetės gaisrą apvaldžius, ne
trukus pradėtas gaisro priežas- 

ap^ ties tyrimas. Atsitiktinė priežastis 
-seni elektros laidai, žinovų nuo
mone, negalėjo gaisro sukelti. 
Žydai ėmė kaltinti arabų kovo
tojų EL Fata organizaciją pade
gus mečetę. Kaltinimas sunkiai 
patikimas. Kelioms dienoms nuo 
gaisro praslinkus Izraelio polici
ja suėmė Dennis William Roha- 
ną, Australijos pilietį, protestan
tų sektos Dievo bažnyčios narį, 
kaltinimą mečetės padegimu.

Izraelio policija dedasi turinti 
ganėtinus duomenis įrodyti, kad 
padegėjas buvo Rohanas. Ar Iz
raelio policijos duomenys kartais 
yra tiek pat tikri, kaip ir kaltini
mai tariamiems Reichstago pade
gėjams? Kas gali patikėti Izrae
lio skelbiamoms paskaloms, kad 
Rohanas sapnavęs Dievą, įsakiusį 
sunaikinti mečetę, kad jos vieto
je būtų pastatyta sinagoga?

Mečetės padegimas, politinis 
veiksmas, aptartinas: yra kaltė, 
bet nėra nusikaltėlio.

Arabų sujudimas
Egipto prezidentas Gamai Ab

del Nasseris, dviem dienom pras
linkus nuo gaisro, šaukė: visų a- 
rabų pareiga pradėti “šventąjį 
karą” prieš Izraelį. Po gaisro jis 
kelis kartus kalbėjo vis keldamas 
balsą atkeršyti žydams. Jį pasekė 
daugelis arabų valstybių vairuoto

jai. Arabų kovotojų organizaci
jos mečetės gaisro ugnimi kaiti
no arabus. *

Rugpiūčio 25 d. Kaire susirin
ko 14 arabų valstybių užsienio 
reikalų ministeriai. Užsienio rei
kalų ministeriu pasitarime daly
vavo priešiškos Tunisijos atsto
vas. Bęndras reikalas sujungė vi
sus arabų kraštus.

Pasitarime iškilo nuomonių 
skirtumas. Saudi Arabijos užsie
nio reikalų ministeris Omar Saq- 
qaf pareikalavo sukviesti ne ara
bų pirmūnų, bet viso pasaulio 
musulmonų pasitarimą. Į šventą; 
karą siekiama įjungti visus mu
sulmonus.

Užsienio reikalų ministeriu pa
sitarimą pradėjo egiptietis Abdel 
Khalek Hassouna, arabų sąjun
gos sekretorius, šiais žodžiais: 
“Izraelis atmetė sąlygas pasi
traukti iš 1967 m. užimtų sričių 
ir arabų pastangas taikai išlaiky
ti. Sionizmas iššaukė kovon ne 
tik arabus, ne tik musulmonus, 
bet ir krikščionis bei Jungtines 
Tautas, pažeisdamas žmonijos 
dangiškąsias vertybes ir jos tra

pinėjimu. Nužudytųjų skaičiun 
pateko ir 2 žydai. Izraelio vyriau
sybė kreipėsi į visų valstybių vy
riausybes ir tikybinio pobūdžio

..... ...... —_ ___  organizacijas, kad jos sutrukdy-
dicijas. Gana žodžių. Šiandieną, tų žydų žudymą arabų valsty-
nėra kito pasirinkimo pradėti I bėse.

Izraelis, pralaimėjęs bylą Jung
tinių Tautų saugumo taryboje 
dėl Libano užpuldinėjimo, nau
ju atkirčiu bando arabų įsisiūba
vimą sustabdyti.

bendrai veiklai”. Deja, užsienio 
reikalų ministeriai jų neaptarė.

Užsienio reikalų ministeriu 
slaptasis posėdis tenkinosi nuta
rimu sukviesti muslmonų pasi
tarimą, ieškoti naujų talkininkų, 
tęsti nervų karą, bet ątidėlioti di
dįjį karą prieš Izraelį.

Izraelio atkirtis
Izraelio vyriausybė ieškojo po

litinio atkirčio.Irako teismo spren 
dimu Bagdade VIII.25 d. nužu
dyta 15 asmenų, apkaltintų šni-

vaikščiojat Romos gatvėmis ir galvojat, kad gal minat į 
pėdą žmogaus, kurio jau seniai nebėra gyvųjų tarpe, 
bet kuris niekad neišnyks iš istorijos lapų? Ar nepasi- 
juntat turtingesnis, lyg būdamas gyvu praeities liudi
ninku?

— Aš? Kodėl? Aš gi ne italas! Tas istorinis žmo
gus, kurio dvasia vaidenasi jums Romos gatvėse, nėra 
mano giminaitis. Ko man jaudintis ar didžiuotis? — 
šaipėsi Rimas.

— Tai galit didžiuotis kaip lietuvis. Lietuvos pra
eitis taip pat garsi. Ar neįdomu pagalvojus, kad gal 
koks mūsų barzdočius prosenelis prieš šimtų šimtus me
tų buvo čia užklydęs? — paklausė Auksė ir nenoromis' 
pasižiūrėjo į Rimo barzdelę.

— Jei ir buvo kada užklydęs, tai tikrai nebuvo į 
mane panašus. Jo barzda, esu tikras, buvo ilgesnė ir 
įspūdingesnė, todėl nemėginkit vaizduotis sėdinti su 
šimtamečiu proseneliu, — nusijuokė Rimais.

— Ooo, aš taip nė nepagalvojau! — lyg pasipikti
no Auksė.

— Pagaliau toks iš manęs ir lietuvis! Kad kalbu lie
tuviškai? Tėvas ir teta mokė, vertė, todėl kalbu. Bet 
tai, ką jie jaučia, man visai svetima. Kartais pavydžiu 
jiems. Norėčiau ir aš kur nors priklausyti, kur jausčiau
si namie. Dabar — nei čia, nei ten! — susimąstęs kalbė
jo Rimas.

— Tiesa, sunku mylėti kraštą, kuris, sakoma, yra ta
vo ir kurio niekad nematei, kurio nė neįsivaizduoji, — 
surimtėjo ir Auksė. — Man Amerika yra tokia reali, 
pažįstama ir sava nuo mažens. Kai kas ją puola, jau
čiuosi lyg ir mane pultų. Bet vėl, prisimenu tas tėvų kal
bas apie Lietuvą, kur viskas žalia, sava ir gražu, kur ga
lima jaustis namuose, lyg pas mamą, ir kyla keistas, 
nesuprantamas ilgesys. Noriu mylėti tą nematytą kraš
tą, noriu jam priklausyti ir dalinai jaustis, kad priklau
sai. Bet kai tik išgirsti, tuos visus reikalavimus, kurie tau 
statomi, kai per prievartą kas nori įtikinti tave, kad vis
kas, kas lietuviška, yra geriausia, gražiausia, sumaniau?

šia, pasijunti, lyg kas kėsintųsi tave uždaryti į narvą, to
li nuo plataus ir realaus pasaulio, nuo pažangos ir nau
jų laikų. Tada noriu ištrūkti iš to liguisto patriotizmo ir 
būti tik žmogumi, — užsigalvojusi kalbėjo Auksė.

— Tiesa, — palingavo galvą Rimas. — Bet tėvai 
to nesupranta. Jiems praeitis tokia reali, Ikad jie dabarty 
je yra lyg svečiai ir net nepagalvoja, kad jų vaikai gali 
jausti didesnį lojalumą tam kraštui, kuriame užaugo, 
nei tėvynei, apie kurią tik girdėjo.

— Bet kraštas nelygus kraštui. Man atrodo, kad čia 
aš galėčiau jaustis visai namuose. Pats miestas lyg glaus
tė glaudžia prie savęs, lyg riša, kad neatitrūktum. Ame
rikoje, nors viskas pažįstama ir sava, drauge yra šalta ir 
nejauku, lyg viskas, kraštas ir žmonės, būtų tau visai 
abejingi, lyg niekam nerūpėtų, kas tau atsitiks.

— Gal miestas čia ir glaudžia, bet žmonės tik lai
kinai malonūs. Ilgiau pagyvenęs žinai, kad jiems ne
priklausai, kad esi tik svečias ir tai ne visada laukia
mas, — nesutiko Rimas. — Man kartais atrodo, kad 
geriau gyventi ir niekam neužkliūti, nei būti rakštimi 
svetimame kūne.

Jie užkandžiavo, ragavo vyną ir kalbėjosi. Ne ne
pastebėjo, kaip keitėsi svečiai, — vieni išėjo, kiti atėjo. 
Buvo jau vėlu, bet vis atrodė, kad yra dar daug laiko.

Jie jautėsi lyg seniai nesimatę, vienas kito pasiilgę 
draugai, norį atsikalbėti už visą persiskyrimo laiką. Tai, 
kas iki šiol tik egzistavo, pasidarė labai svarbu. Proble
mos, kurių jie anksčiau nemėgino spręsti, nes jos buvo 
įprastos, kaip neišvengiama blogybė, iškilo naujoje švie
soje, kaip neatidėliotinas dalykas, alsiem vienodai aktu
alus. Jie kalbėjo kaip du klajokliai, kurie nežino ko 
klausyti — kraujo balso ar pasaulio šauksmo. Tėvų pali
kimas lyg grandimis rišo prie žemės, kurios niekada ne
matė, o platus pasaulis viliojo ir žadėjo naują gyvenimą.

- - . {Bus daugiau), „

KOKIA TURĖTU BOTI JAV " 
POLITIKAI

Žymaus Amerikos užsienio politikos žinovo samprotavi
mai

P. GAUČYS

Dviejuose straipsniuose ryš- 
kinom žymaus amerikiečių už
sienio politikos žinovo prof. S. 
Hoffmanno pažiūras į dabarti
nes jos negeroves. Šį kartą tę
siame jo pažiūrų atpasakojimą, 
kas darytina, norint rasti ge
resnę išeitį.

JAV-bių rikiuojamas pasau
lis gali amerikiečiams atrody
ti patrauklus, bet jis nepriimti
nas nei jų priešams, nei drau
gams.

Amerikos kartu su Sovietų 
Rusija valdomas pasaulis daug 
kam būtų pageidaujamas. Pa
tys rusai, aišku, pritartų tokiai 
santvarkai, kurioje kiekviena 
didvalstytoė turėtų atskirą įta-

Pasienyje po gaisro arabai ko
votojai sustiprino ugnį ir padaž- 
nino žygius. Golano aukštumoje, 
Libano ir Jordano pasienyje, kri
to didesnis skaičius aukų, bet 
kova neišėjo iš įprastinės vagos. 
Šiuo metu abi kovojančios šalys 
vengia peržengti Rubikoną.

kos zoną,ir kurioje ji dalyvau
tų, prižiūrėdama likusią pasau
lio dalį. Tačiau būtų nepapras
tai sunku sudaryti rusiškai a- 
merikietinį kondominiumą (auk 
ščiausios suvereninės valdžios 
vykdymas dviejų arba daugiau 
valstybių) amerikiečiams pri
imtinom sąlygom, nes tai supo
nuoja išsprendimą didžiųjų pro 
blemų, kurių atžvilgiu ameri
kiečiai laikosi priešingai, kaip 
pvz. Vokietijos padalinimas. 
Gal Sovietų Rusija mėgintų su
vilioti amerikiečius į tokį glėbį, 
nes jos interesas yra laikyti rau 
donąją Kiniją, Japoniją ir Va
karų Vokietiją dugne, o Rytų

' Europą sutriuškintą.
Tačiau pasaulio likusioji da

lis atsisakytų klausyti ame
rikiečių - rusų diktato ir ieškotų 
priemonių jam atsispirti. Ga
liausiai, tokia sistema laikytųsi 
tik didvalstybių sugebėjimu 
bendrai panaudoti jėgą; bet pa
saulis yra toks, kad jėgos var
tojimo išlaidos sunkiai pakelia
mos, o dauguma tarptautinių 
uždavinių tegali būti įvykdyti 
tik visiems suinteresuotiems pri 
tariant.

Tvarkos siekiant

Priešingai, JAV-bės suinte
resuotos įvykdyti daug sudėtin
gesnę pasaulio pusiausvyros sis
temą. Sutinkant su tuo, kad 
daugelis dabartinių konfliktų 
— įskaitant ir tuos, kurie ame
rikiečius skiria nuo rusų ir ki
nų, — išliks. Gi tikros pasaulio 
tvarkos tikslas turėtų būti ne 
darna, kuri nėra pasiekiama, o 
konfliktų ir smurto sutvarky
mas. Jis gali būti pasiektas ge
resniu ir įvairesniu jėgos pa
skirstymu, o taipgi daugelo tarp 
tautinių institucijų konfliktams 
spręsti.

Tokios sistemos neįmanoma 
įtvirtinti ligi JAV-bės nesuras 
teisingo vidurio tarp persiparei- 
gojimo, — kuris skatina neat
sakingumą, versdamas mažes
nes valstybes į silpninančią pri
klausomybę nuo amerikiečių, 
ar į žalnigą maištą prieš juos — 
ir pasitraukimo į Amerikos tvir 
tovę, kas skatins nepastovumą, 
versdamas nuo JAV-bių pri
klausančias valstybes sunkiai 
ginkluotis, ar į nusileidimą jų 
priešams. Tvarkingoje sistemo
je didvalstybės būtų patikimos

(Nukelta į 5 pusi.)
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ATVANGOS PIRMININKO PRANEŠIMAS

Draugo redakcija yra gavu
si ilgą Atvangos pirmininko 
Andriaus Mirono pranešimą a- 
pie anksčiau skelbtą feljetono 
konkursą. Tai liečia ir netiks
lią Draugo rugpiūčio 16 d. lai
doje (Nr. 192) įdėtą žinutę. Iš 
laiško pacituojame, kas svarbu 
žinoti konkurso dalyviams.

nys nėra premijuotas, todėl au
toriams, prisiuntusiems savo 
adresus Atvangai (2712 3rd 
Street, Santa Monica, Calif. 
90405), kūriniai bus sugrąžanti, 
bet be jokių premijų”.

Redakcija yra nusistačiusi 
šiuo klausimu daugiau pareiški
mų ar pranešimų nedėti.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

D fi M E S I O ! HTEl-P VVANTEP VYRAI

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 68rd Street

Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

IŠNUOM. 5 kamb. apšildomas bu
tas. Apyl. 43-čios ir Maplewood.

FR 6-7298 po 6 v. v.
IŠNUOM. 4% kamb. butas Mar

ąuette Pke. Vyresnio amžiaus žmo
nėms. Tel. 925-1089.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

PLASTIC
CONTAINER
DECORATOR
Need 2 men to handle latest^- 

eąuipment in New, Modern plant. 
Experienced in bottle decorating 
preferred, 'būt will teach the right 
men who have some screening ex- 
perience. All benefits, excellent sal
ary.

“1) Remiantis Clevelande su
darytosios vertinimo komisijos 
nutarimu, Atvangos susirinki
mas 1969 m. rugpiūčio 3 d. lai
ko konkursą nepavykusiu dėl 
menkos rašinių kokybės ir dau
guma balsų buvo nutarta apie 
tai paskelbti spaudoje. Tuo rei
kalu Atvangos pirmininko pra
nešimas buvo įdėtas kuone vi
suose laikraščiuose. Taigi tasai 
pranešimas A. Giedraičio laiko
mas neteisėtu.

2) Minėtame Atvangos susi
rinkime, išnešus nutarimą, ku
ris jam nepatiko, jis pareiškė 
išstojęs iš Atvangos narių, o 
juo labiau ir iš jos valdybos.

Atvanga feljetono konkursą 
yra jau užbaigusi ir dar kartą 
pakartoja, jog nė vienas kūri

KARŠTIS
. Viena ponia, kuri nemokėjo
skaityti mediciniško termomet
ro, skambina gydytojui:

— Daktare, kaip galite grei
čiau ateikite. Mano vyru tem
peratūra yra 120° F.

Daktaras:__ Miela ponia, jei
gu tikrai yra tiek daug karščio, 
man per vėlu ateiti. Skambink 
tamsta ugniagesiams.

IEŠKO NUOMOTI

Dirbančių pora ieško moters valy
ti butą ketv. ir penkt. Gage Parke. 
WA 5-6846.

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Narni!, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos, biz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo sa-
lygos.

j. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzle Avė., PR 8-2233

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke. 
2346 W. OOtb Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Bl. 60632. TeL TA 7-5980

REAL ESTATE HELP VVANTED — VYRAI

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame Įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

EXPER’D MACHINIST — DAYS
Mušt have tools. Gen’l work. Clean 
shop. 45 hrs. minimum. Mušt read 
blue prints. Only reliable men.

METAL MASTERS COMPANY 
2601 W. Diversey AR 6-5529

Only the serious need apply

Suburbau Screen Print
3535 Commercial Avenue (P 
NORTHBROOK, ILLINOIS

TEL. 498-2210

VVAREHOUSE MEN
NAMU PIRKIMAS — 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

HELP VVANTED — MOTERYS

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY

GENERAL OFFICE
Interesting perm’t position in ware- 

house and sales office.
Good Company Benefits.

An Equal opportunity employer

Ist and 2nd Shift

ura
RADIO PROGRAMA

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPBESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tet WĄ 6-2787
gg M^ted st.

Dineil. ffirP8^ia“

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

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzle Avė. — PR 8-2233 

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

KENNEY MFG. COMPANY 
869-4640 — 273-4640

Immediate opening for full time 
work. Duties wil] include shipping S 
& receiving, order filling and stock 
work. Good starting salary and ex- 
cellent benefit program.

BANGA

Garsusis krovikų unijos buv. vei
kėjas James Hoffa buvo atsiųstas 
1 Chattanoogos, Tenn. teisiną su 
rakintomis rankomis.

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ .
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti

knygos:

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT .............................. $5.00
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .................................................... 87.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygor 
kainon turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
Mnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiii

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

PARDUODAMI 
Iš MODELINU NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GB 6-4421

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

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

72 ir Talman. Mūr. rezidencija —* 
8 kamb. pirmam aukšta ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. 828,000.

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

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

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

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui (jokio skalbimo ar 
prosinimo). 1 dieną savaitėj — ket
virtad. ar penktad. Arti 103-čios 
ir VVestern. Tel. re 8-3768.

SEWING MACHINE OPRS.

BAXTER LABORATORIES, 
INC.

6301 Lincoln Avenue 
Morton Grove, Illinois

TEL 965-4700
An Equal opportunity employer

REAL ESTATE

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

Clean, pleasant wtomk,lng conditions. 
40 Hour Week.

BLUE CROSS PLAN AVAILABLE 
COMPANY BENEFITS

Chicago Flag & Decorating Co. 
823 S. Wabash — HA 7-3960

SHIPPI NG 
CLERK

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Parduodamas 6 kambarių namas 
arti Marąuette Parko

Tel. — 636-1525

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

2 po 5% kamb. lr 3 kamb. anglis 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 L 
Sacramento. Dvigubas mūro garažaa. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungalmv 
prie 51 ir Pulaski. 2 auto garažas 
$19,500.

4 butų, 2-Jų aukštų mūr. prie 71 ir 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

GAL FRIDAY
Shorthand, Typing and Light 

Bookkeeping. Should be exper’d. 
Steady Employment. Near Wrigley
Field.
Call For Appointment — 281-6812

VYRAI IR MOTERYS

Excellent Opportunity For

TEACHERS
LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

Special Educatlon Secondary, Glrls 
P. E, — Sočiai Studies Secondary. 
Instrumentai — Vocal Elementary. 
Glrls P. E. Elementary.

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
132 Chapefl Street

2735 W. 71st St. Tel. 925-6015
Starting Salary $6,700 - $8,000

IS GERŲ RANKŲ
Call or write JAMES l'OCHT, Supt. 

(200) 024 - 3405

Young man for sblppmg, receiv
ing and general vvarebouse dutlea. 
Excellent vvonking conditions ln a 
small modern facility ln skokie, III

Paid hospitalization, ProfJlt shar-df 
ln, Pension plan.

SALARY OPEN
Phone for intervievv MR. LITTLE 

or MR. MARTIN
463-4275

METAL FABRICATING 
ESTIMATOR

. Metai Fabricating Experience .
Good pay and bnight fut.ure for man 
vvith knovvledge of job shop and pro
duetion sheet metai operation and 
ability to read blueprlnts. Well estab
lished manufacturer in clean modern 
plant. Call for appointment.

Wilbur Jahaaski, 625-1300

HEATTNG 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 sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)4 8. Anna Avė., Lyons,
Ulinois. Telef. 447-8806.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8063

—
= REZIDENCINIAI,

KOMERCINIAI,
= MEDICINOS IR =

KITOKĮ PASTATAI =

West <mh Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oondltlohtng — ’ 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są. 
žiningal. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Chicago 0, Hl.

Telefonas VI 7-3447

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų

M O V I N G

A. VILIMAS
828 VVEST 84th PLACE 
Telef. PRontter 6-1882

SKUBIAI PARDUODAMAS NA
MAS, geram stovy — 15 kamba
rių, 12 išnuomojami ir 3 sau gy
venti. Kiekvienas kambarys pilnai 
apstatytas visais baldais ir pečiais. 
Pajamų mėnesiui $500.00. Priežas
tis pardavimo — žmonai mirus, vie
nam sunku išlaikyti. Skambinkite 
teJ. 501-623-0553 iki 9 vai. vakaro.

CICERO-BLVD. MANOR. 5 
kamb. mūr. Georgian. Modern. 
virtuvė; kilimai. Skambinkit sa
vininkui tel. TO 3-4606 arba 
969-6622.

2-jų butų mūras. Naujas Šildymas. 
Platus lotas. GeležinS tvora. Garažas. 
Marų. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mflr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Rook- 
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 žemSs 
paskirta sodui lr alSjoms. Pamaty-

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.

CENTRAL UNION SCHOOL 
DISTRICT

P. O. Box 1187, Navai Air Station 
LEMOORE, CALIFORNIA

Linotype Operator
Open trade plant in N. W. suburb. 
Steady job for the right man, plūs 
overtime, plūs benefits. — Profit 
sharing after 1 year.

CALL — 439-4540
Golf Mill State Bank

' IS LOOKING FOR EXPER’D

•TELLERS
Work Close To Home.

5 Day Work Week. 
Excellent Working Conditions.

ROUTE DRIVER 
Reliable and Dependable 

For Ice Cream Deliveries

Phone - 427-0041

3% kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzle.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 43 ir Rockvvell. 
$28,000.

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

Insurance — Inoome Taz 
Notary Publio

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

Perskaitę "Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

Lotas 30 p. Marų. Parite $11,000

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

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

Skeibkitės “Drauge”.

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiimiimmimiiiiiimiimiiiimiiiiiiiimiiiimiimiiiiiim

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

i
Members of M.L.S,

ALEI ŠATAS — REALTOR
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, IJ1, Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namų Ciceroje, Borwyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
iimiiiimiiimiimmiiiiiimmimiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimi

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL 411-0321

See or Contact 
MR. KUENSTLER

824-2116

EKPERIENCED VVASHMAN
Good pay. Paid vacation, Union 

benefits, plenty of overtime.
Apply ln Person

MORGAN INDUSTRIAL GAKMENT
SERVICE 

1030 W. Wrightwood Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

HELP W A N T E D —-MOTERYS

REGISTERED
NURSES

Live And Work Year Round Tn 
Beautiful State Of Wisconsin 

WANTED AT ONCE
3-11 and 11-7 shiifts in the heart of 
Wisconsin’s recreatian area. To:p wa,ges 
and benefits plas differemtialis. Con- 
veniently located roorns and apartmenits. 

Apply — AVrite or Call Collect 
(713) 330-5222

Martin Anderson, Administrator

LAKELAND MEMORIAL HOSPITAL 
’P.O. Box 470, Woodruff, Wisconsin 54568) 

Phone (715) 356-5222 Collect

D £ M <E S I O !

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kaa Jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių lr 
sugrupuotos alfabeto eile.



KOKIA TURĖTŲ BŪTI JAV 

POLITIKA

(Atkelta iš 3 pusi.)
^pasaulio taikos garantuotojos, 

ir JAV-bės nebūtų atleistos nuo 
prievolės neprileisti prie dides
nių karų. Amerikiečių jėg'a būtų 
naudojama kaip papildymas ir 
kaip atsarga už kitų jėgų nu
garos, o ne kaip jų pakaitalas.

Pasiūlymai bendradarbiavimui 
pasiekti

Kad būtų galima tokio vaid
mens pasiekti, prof. Hoffmanno 
įsitikinimu, Amerika turėtų lai
kytis sekančių principų.

Pirmas amerikiečių uždavi
nys nėra mėginimas priversti 
kitas tautas vykdyti jų valią 
prievarta, papirkimais ar val
džios nuvertimais, o sudaryti to 
kias aplinkybes, kuriose jos bū- 

* tų veiksmingos. Tai nereiškia, 
kad amerikiečiai neturi nieko 
daryti. Tai reiškia, kad jie turi 
imtis iniciatyvos, skatinančios 
kitus atsižvelgti j jų bendrus 
interesus, tačiau neverčiaųt ar 
tai mums aukoti jų pačių inte
resus, ar tai pažeisti mažuosius, 
besistengiant apginti savuosius. 
Be abejo, tai reikalauja, kad a- 
merikiečiai gintų savo intere
sus tokiu būdu, jog susilauktų 
galimai didesnio laisvai teikia
mo bendradarbiavimo iš kitų. 
Jie neturėtų tikėtis greitų ir pa
stovių išdavų, bet laukti kiek jų 
įnašas prisidės sukurti tarptau
tinę sistemą, kuri savo siekiais 
būtų santūri. Dažnai amerikie
čiai tuo prasižengia. Kai jie ro
do savo “jėgos arogantiškumą”, 
jie padrąsina kitus panašiai elg
tis. Gal būt nebuvo pripuolamas 
dalykas, kad 1967 m. karas Vi
durio Rytuose ir rusų Čekoslo
vakijos okupavimas buvo nusi
žiūrėti pagal amerikiečių inter
venciją Dominikonų respubliko
je ir Vietname.

Amerikiečių iniciatyva turi pa 
drąsinti mažesnes valstybes kar 
tu vykdyti didesnius ir labiau 
konstruktyvius uždavinius, ne
gu tie, kuriuos jie pavesdavo 
mažesniesiems praeityje. Jie tu
ri ne tiek pasitikėti karine jėga, 
kiek diplomatija ir daugiašalėm 
institucijom. Jie turi ir toliau 
duoti ūkinę pagalbą, bet mažiau 
tikėtis greitų išdavų. Jie turi 
padidinti pastangas, skatinan
čias tarptautinį bendradarbiavi- 

i mą kovoje su pinigine suirute
ir prekybos trukdymais. 

Apdairumas
Antras: norėdama turėti pa

lankią įtaką į kitus, amerikie
čiai turi sugebėti susitapatinti 
su reikšmingais judėjimais už
sienyje, o ne laikytis su nepa
tikimais klientais. Rusai, už Ry
tų Europos ribų, tą puikiai su
prato. Vidurio Rytuose jie įsi- 

■ stiprino išnaudodami galingą 
autonominę arabų nacionalizmo 
jėgą. Amerikiečiams ilgą laiką 
bus labai svarbu susidėti su na
cionalistinėmis jėgomis užsieny
je, nors kurį laiką jos ir maiš

tautų prieš esančią santvarką. 
Tai reikalauja iš jų geresnio su
pratimo kas kiekvieno krašto' 
viduje vyksta ir didesnio šalta
kraujiškumo laikinųjų nesėk
mių atveju.

Taip pat jie turi susilaikyti 
nuo stambių įsikišimų, kai no
ri pakreipti įvykius sau pagei
daujama linkme. Tuo būdu jie 
susilpnina silpnus savo partne
rius, pakerta jų teisiškumą vi
duje — ar palieka nenaudingi, 
nes jų partneriai esti visai bejė
giai.

Amerikiečiams reikia, rašo 
S. H., perkainoti savo tautinius 
uždavinius. Didvalstybė neturi 
bijoti bet kur įvykstančio dre
bėjimo. Spręsdami problemas,

SVEI♦ ■ r ir ■’ .f-,' !>!$'
(Atkelta iš 2 psl.) 

žinai ligoje laikyti, nes aplinki
niai vien tik savimi rūpinasi, vien 
tik savo girtauti troškimą per ki 
to kančias - net per ankstybą 
mirtį, tenkina.

Tik kai mes visi būsime neme
luotai žmoniški, tada ir alkoho
lizmo liga nepajėgs tąip stipriai 
mumyse įsišaknyti.

Tamstos minimu atveju nebu
vo elgtasi kaip reikiant. 1) Tė
velis nebuvo pagydytas pagrindi
nai: jis dirbtinai sulaikytas (kaip 
piktam keturkojui uždėjus ant
snukį, kad nekąstų) nuo girtavi
mo. Mirė be laiko nuo rūkymo- 
vėžį plaučiuose gavo. Tada apie 
šią tiesą niekas nė neužsiminė. 
Vidaus negerumas, vertęs tėvelį 
girtauti ir rūkyti, lydėjo tėvelį per 
visą jo gyvenimą. 2) Neužtenka1 
neužmušti žmogaus, kad būtum 
geras. Neužtenka vien raudoti 
ir kentėti, kad vyrą pagydytum 
iš alkoholizmo. Reikia tikros veik
los -jos nebuvo Tamstos šeimoje. 
Kai tėvelis ėmė išeidinėti gerti, 
reikėjo pradėti energingiausiai jį 
gydyti. Namuose plačiausia pras
me suteiktas žmoniškumas tėve
liui būtų buvęs vyriausias stab
dys nuo susitikimo su “draugais” 
smuklėse. Kai pagrindai nesu
tvarkyti (čia patyręs gydytojas 
juos gali iškelti šeimos nariams), 
tada tūli vyrai metasi alkoholiz
mam Tada, kai norima ką muš
ti, visada randama pagalys. Al
koholizmas yra vienas iš tokių 
pagalių.

Tamstos aprašytoji šios ligos 
priemonė yra labai dirbtina -pa
grindų tai ligai atsirasti nepra
šalinanti, todėl ir labai ribotai 
galima vartoti, norint ilgai besi
tęsiančių išdavų susilaukti. Pa
našiam gydymui yra daug 
pasiūlyta būdų. Kėdainiuose man 
besimokant gimnazijoje, mote
riškės pasakodavo, kaip jos savo 
girtaujančius vyrus išgydydavu- 
sios degtine, išlaikyta (užkimšus 
korka butelį) žmogaus išmatų 
duobėje pusę metų juos bevaišin- 
damos. Panašias priemones sugal 
vojo dabartiniai vaistų fabrikai: 
Ayerst Laboratories, 685 Third

jie turi skaitytis su jų lygina
mąja reikšme ir neišleisti iš a- 
kių perspektyvos. Ne kiekvie
na pasaulio dalis amerikiečiams 
turi tą pačią reikšmę. Kai ku
rios šalys jiems yra svarbios 
dėl savo išteklių, gyventojų, po
litinės įtakos, ar artimų ryšių 
su jais. Kitos gi neturi. Netgi 
ir jiems svarbioje erdvėje irgi 
yra Interesų laipsniavimas. Gra 
sinimas ar karinė intervencija 
vieno didžiausių jų priešų — 
Sovietų Rusijos ar raudonosios 
Kinijos — yra nepalyginamai 
svarbesni už panašų grasinimą 
iš silpnesnės valstybės. Atvira 
invazija yra daug svarbesnė už 
priešo diplomatinės įtakos įsi
gijimą. Amerikiečių interesas — 
apsaugoti svarbų kraštą nuo 
užpuolimo yra didesnis už jų 
norą tam kraštui primesti tam 
tikrą laikyseną.

Kitą kartą — vengtina uni
forminė politika.

KATA
Avė. New York, N. Y. 10017 pa
gamino vaistą Antabuse (tai di- 
sulfiramo padarinys). Tas vais
tas sutrikdo normalų alkoholio 
susiskaldymą žmogaus kūne (į 
vandenį ir anglies dvideginį - 
vienas iškvėpuojamas, kitas pra
šalinamas prakaitu, šlapimu, iš
kvėpuotais garais). Tas vaistas 
sustabdo alkoholio skilimą Jam 
suskilus iki Acetaldehyde. To 
nuodo susirenka daug geriančio
jo krauįuje. Jis tada ima sirgti. 
Imą vaistą, girtuokliai net nuo

dyti ir gydyti kiekvienam iš mū
sų pagrindinai savas asmenybes: 
tik tada visoks blogis, įskaitant ir 
alkoholizmą, nyks iš mūsų tar
po. Bet šitokiam gėriui pasiekti 
reikia dar intensyviau save pa
rengti, negu ant mėnulio skren
dant: o kas taip elgtis sugeba? 
Todėl ir mirksta žmonija nuo 
amžių, nes nepajėgia savęs reikia
mai sužmoginti. Daugiau apie 
tai- kita proga.

JUGOSLAVAI PAS POPIEŽIŲ

'Slarajavo arkivyskupijos Ju
goslavijoje maldininkų grupė at 
vyko į Romą aplankyti popie
žiaus. Paulius VI tėvišku nuo
širdumu priimdamas Jugos la- 
vijos maldininkus, ragino juos 
vienybėje su savo vyskupais vis 
labiau jaustis gyva Bažnyčios 
dalimi. Kristaus Evangelija te
būna jūsų šviesa, — baigė po

piežius, _  o šv. Komunija te
būna jūsų stiprybės Šaltinis.

Paulius VI audiencijoje priė
mė septynis šimtus jaunuolių, 
priklausančių tarptautinei “Nau 
jos Kartos” organizacijai. Šia 
proga popiežius paJinikėjo Nau
josios Kartos sąjūdžio atsto
vams, kad jų veikimas visuome 
nėję būtų vaisingas, pavyzdin
gai liudijant ištikimybę Kristui 
ir Bažnyčiai. Naujosios kartos 
jaunimo sąjūdžio tikslas yra 
moderniom priemonėm liudyti 
Kristų šiuolaikiniame pasauly
je.

— Nekalbėk apie save; tave 
apkalbės tau išėjus.

— A. Mizner
_ Talentų išaukštinimas virš

dorybių ir tikėjimo yra šio am
žiaus prakeikimas.

— W. Channing

Didžio skausmo ir liūdesio valandoj, žurnalistei
A.-j-A. EMILIJAI PETRAUSKAITEI 

iškeliavusiai į negęstančių šviesų šalį, seseris SO
FIJĄ GRAUŽINIENĘ Chicagoje, o Lietuvoje JADVY
GA, MARIJA. TERESĘ ir brolį ALFONSĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu giliai liūdžiu.

Adele Bričkiįviė-Petrauskajtė

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 2 d. 5

A. -f- A.
POVILUI GASPARUI

mirus,
jo žmoną JADVYGĄ, sūnus RIMJį, ALEKSA ir arti
muosius gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. A. Vanagai 
A. V. Motuzai

iiiiiiimimiimmiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiimiiinii
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

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

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

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

CM MŪSŲ ZEMt
A. Vilainis 0.80

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.80

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
iiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kaimo muzikantas Kajetonas — 
Eleonora Kivėnaitė, dainuoja par
tizanų dainą “Tu nesužinosi ko 
verkia motulė sena...” Alvudo vai
kų teatro pastatyme S. Čiurlionie
nės “Kuprotas Oželis’’, Gintaro vi
loj, Union Pier. Nuotr. M. Nagio

mažų alkoholio dozių jaučiasi la
bai nemaloniai; jie parausta, 
širdis ima mušti, kvapo prade
da trūkti, ima giliai alsuoti, nu
krenta kraujo spūdis, piktina, ga
liausiai ima vemti. Kartais tokie 
ir apalpsta. Jie esti miegusisti ir 
pilnai pasitaiso išsimiegoję. Minė
tų negerumų stiprumas įvairuo
ja priklausomai nuo paciento ir 
nuo išgerto alkoholio kiekio. Už 
tai patariama gydytojui pirmą 
kartą duodant tą vaistą sekti, 
kaip tas ligonis sirgs. Bet, kaip 
matome, tai nėra alkoholizmo 
tvarkymas iš pagrindų. Reikia gy-

A. -Į- A.
DR. ADOMUI LASKAUSKUI 

mirus, sūnui KĘSTUČIUI ir jo šeimai nuoširdžią už
uojautą reiškiame ir kartu liūdime.

PETKUS

‘'i.1!

BE
MY GUEST,

BUT
PLEASE...

Only you 
can prevent 
forest f iręs!

Andrius ir Sofija 
Butkūnai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME W 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 West 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef — CEdarcrest 3 - 6335

*lenas blokas nno kapinių.MAZEIH&EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublIc 7-8600

Sesuo Camelia Marie, įsitraukus į administracinius ginčus vienuose 
valkų globos namuose Jersey City, N.J., buvo atleista iš tarnybos ir 
nustojo $7,500 matinės algos, čia matams ja su vaikais, kuriuos, kaip 
lr daugelį kitų, ji nuoširdžiai globojo.

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng-l 
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State aryventojal prie kainos 

turi pridėti 5% mokesč-iij.

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

DRiuniun OMVinua
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-82

lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PKospect 8-9533 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiii

LUHn HMUVIHIlUn

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimld

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti,

GELCS
Vestuvėms, banketams, laidotiivgms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILUS GP.LINY6IA
2443 W. 63r<l Street, Cliloogo, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — I‘R 8-0834
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DRAUGAS, antradienis, 1960 m. rugeėjo mėn. 2 d.

X A. a. Juozas Micką, 58 m. 
amžiaus, staiga mirė rugpiūčio 
28 d. Šv. šeimos viloje. Buvo pa
šarvotas J. Evans laidotuvių kop 
'tyčioje ir pereitą šeštadienį, rug
piūčio 30 d., iš Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčios palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse. Ve
lionis buvo kun. Alfonso Mickos, 
MIC, ISt. Mary’s parapijos Ma- 
rion Hills, III., klebono, brolis.

X Kun. Benediktas Sugintas 
išvyko j Clevelandą, Ohio, pava
duoti Šv. Jurgio parapijos klebo
ną. Į Chicagą grįžta rugsėjo 14 
dieną.

X Prašome visus tėvus ne
delsiant pasirūpinti savo prieš
mokyklinio amžiaus vaikų tin
kamu paruošimu ateities kūry
biniam mokymuisi. Suteikite 
jiems progą lankyti Am. Liet. 
Montessori d-jos Vaikų name
lius, 2743 W. 69th St. Informa
cija: 471-0250.

X šv. Ignaco jėzuitų gim
naziją, kuri dabar vadinsis ko
legijos paruošiamąja mokykla, 
šiais mokslo metais lankys eilė 
aktyvių Chicagos lietuvių skau
tų : Vidmantas ir Gintautas 
Juodgudžiai, Vytautas Nami- 
kas, Jonas Paronis, Augis ir 
Gintautas Būtėnai, Ivanauskas, 
Šumskis ir visa eilė kitų. Ši se
na mokslo įstaiga mini 100 me
tų jubiliejų ir jubiliejiniam ko
mitetui vadovauja miesto meras
R. Daley, kurio du sūnūs yra 
baigę Šv, Ignaco gimnaziją.

x Vytautas Kazlauskas, Jr., 
Reginos ir inž. Vytauto Kaz
lauskų sūnus, sugrįžęs iš užda
rytos šv. Antano lietuvių gim
nazijos Kennebunkporte įstoio 
į Šv. Ignaco gimnaziją Chicago
je?

X Marųuette Parko lit. mo
kyklos mokinių registracija 
įvyks Švč. M. Mariios Gimimo 
paraniios salėje, rugsėjo 3 ir 4 
dienomis, 1 — 3 vai. po pietų.

X Veronika Arnastauskaitė, 
Cleveland, Ohio, užsakydama 
“Draugą” Botyriams pridėjo ir 
5 dol. auką mūsų spaudai pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Dirbkime, idant prietaru 
— didžiausių galvažudžių atsi- 
kratytume, — 278 Alvudo ra
dijo paskaita šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 4 d. 10 v. r. Sophie Bar
čus Radijo Šeimos valandoj.

X Romo Astrausko grafikos 
paroda įvyks Santaros - švie
sos federacijos suvažiavimo, 
būsiančio rugsėjo 3—7 d. Ta
bar Parmoję metu. Visuomenė 
maloniai Ikiviečiama apžiūrėti 
mūsų jaunos pajėgos darbus.

(pr.)

X Algirdas Landsbergis ir 
Gunmar įSalinš, du stambūs 
įbaltų egzilio rašytojai, skaitys 
paskaitas literatūrinėmis temo
mis Santaros - Šviesos Federa
cijos suvažiavime. A. Landsber
gis kalbės apie naujas konfron
tacijas teatre, o G. Salins pa
lies vienos latvių literatūrinės 
grupės kūrybą. (pr.)

X Jaunučio Puodžiūno baleto
studija rudens sezoną pradės 
rugsėjo 4 d., ketv. Naujus mo
kinius kviečiame registruoti tel. 
778-7182 arba baleto studijoje
— 2056 W. 71 St. (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 Jei gyyvenate Chicagoje ir 

turite mūr. 1 ir 2 butų namą 
ir gal mokate už $30,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 182 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 143 dol., sutau
pydami 39 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Edward dočys, Providen- 
ce, R. I., visuomenės veikėjas ir 
mūsų dienraščio prenumerato
rius, atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 5 dol. mūsų spaudai 
paremti. Labai ačiū.

X Vladas Selenis, mūsų dien
raščio nuolatinis bendradarbis 
Detroite, atnaujindamas prenu
meratą parėmė mūsų dienraštį 
5 dol. auka. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Br. Keturakis, Milwaukee, 
Wisc., senas mūsų sporto dar
buotojas ir spaudos bendradar
bis, siųsdamas prenumeratos 
mokestį pridėjo 5 dol. auką 
“Draugui” paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Atnaujindami prenumeratą 
“Draugui” aukų atsiuntė: 4 dol.
— Kazys Slezingeris, po 2 dol.
— D. Surantas MD., J. Morkū
nas, V. Plečkaitis. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Chicagoje 
ir apylinkėse

BAIGĖ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

Marytė-Birutė Švaraitė rug
piūčio 9 d. baigė Champaign 
Illinois universitete, Agrikultū
ros departamente maisto tech
nologijos mokslus bakalauro 
(B. S.) laipsniu. Šį rudenį ji 
žada pradėti dirbti maisto ty
rimo srityje. — Jos brolis Jo
nas - Vytautas tame pačiame 
universitete artėja prie miški
ninko diplomo.

Marytė - Birutė savo gyveni
mo dienas pradėjo Vokietijoje, 
Augsburgo tremtinių stovyklo
je. Atvykusi į Ameriką, su tė
veliais apsigyveno Chicagoje, 
Brighton Parko lietuvių kolo
nijoje. čia gerais pažymiais 
baigė Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos pradžios mokyklą, po

Marytė Birutė švaraitė

šios _  Marijos Aukštesniąją
Mokyklą. Pastarojoje būdama, 
priklausė “Rūtos” rateliui. Ly
giagrečiai eu Marijos mokylkla 
lankė ir sėkmingai baigė Chica 
gos Aukštesniąją lituanistikos 
mokyklą.

Nuo mažens Marytė buvo ak
tyvi ir darbšti skautė, o univer
sitete priklausė akademikių 
škaučių korporacijai.

Marytės abu tėveliai yra bai
gę mokslus Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune: mamytė - 
skautininke Aleksandra Žukai
tė — Humanitariniame fakul
tete, o tėvelis — Jonas Svaras 
— teisių fakultete.

CICERO ŽINIOS

— Stepas ir Stasė Paulaus
kai, Cicero lietuvių veikėjai, su
grįžo iš atostogų, saulėje nude
gę kaip indėnai, ir yra jomis la
bai patenkinti.

— Antanas Vasiliauskas savo 
laikomą maisto produktų krau
tuvę buvo uždaręs dviem savai
tėm ir išvykęs į Kanadą brolio 
ir kitų artimųjų aplankyti. Da
bar sugrįžo ir stojo į darbą. i

— Namų savininkų draugijos 
narių susirinkimas įvyks rugsė
jo 9 d. 7:30 vai. vak. Liberty 
svetainėje. P. Norkus prašo vi
sus dalyvauti. Kviečiamos ir 
moterys, kurios nelabai noriai 
susirinkimus lanko.

— “Panevėžio” užeiga, 1409

Lietuviškoj stuboj jauku, švaru, gražu ir gera — Alvudo vaikų teatro 
suaugusiųjų padaliniui statant S. Čiurlionienės “Kuprotas Oželis”. 
— Mano dukrele gražiausius raštus išaudžia... ‘‘Motina (iš k.) — Al
dona Ankienė, Piršlys — Albertas Stoškus, Našlys —- Jonas Naruky- 
nas, Onytė —< Anelė Kirvaitytė. Rež. akt. Alfas Brinką. Dekoracijų 
montažas — dail. Juozas Kiburas. Nuotr. M. Nagio

IS ARTI iR TOLI
KANADOJ

— Kanados lietuvių katalikų 
centro organizacinis komitetas 
Saukia Kanados lietuvių kata
likų atstovų suvažiavimą To
ronte spalio 4—5 dienomis. Lau 
kiama atstovų iš parapijų, vie
nuolynų, organizacijų.

— Mokslo metai lit. mokyk
loje pradedami rugsėjo 13 d., 
šeštadienį, 9 vai. ryto. Visi Auš 
ros Vartų, Rosemonto, lituanis 
tanių kursų mokiniai renkasi į 
bendras patalpas 301 Blvd., 
Maisonneuve East -Ecole St. 
Jacųues. Mokykla yra prie St. 
Denis ir Maisonneuve gatvių 
sankryžos. Visi lietuviai tėvai 
kviečiami savo mokinius atvež
ta.

— Baltijos stovyklavietė šią 
vasarą buvo praplėsta; visu 
trečdaliu padidinta aikštė, įreng 
ta krepšinio aikštelė, iškasti 
grioviai, sutvarkyti takai, nak
vynių namukai, maudyklės. Tai 
kininkavo visa eilė gerų lietu
vių.

— Sovietų paviljonas “Žmo
gus ir pasaulis” nepasižymi pa 
trauklumu. Jame išstatyta 
daug vaikų piešinių ir darbe
lių; kasdien rodomi propagan
diniai filmai. Pa vi jone dirba 
ir lietuvis Ipolitas Adomaits.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Lietuvoje mirė Vincas Ake

laitis. 1969 m. liepos 30 d. Kau
ne širdies smūgiu mirė Vincas 
Akelaitis. Jis buvo gimęs 1888 
metais Marijampolės aps., Liud
vinavo valsč., Paežerėlių kaime, 
pažangaus susipratusio lietuvio 
ūkininko šeimoje. Mokėsi Mari- 
jampolės gimnazijoje, kur daly- 
Švavo slaptose moksleivių kuo
pelėse ir 1905 m. revoliucinėje 
veikloje. Yra dirbęs švietimo 
draugijoje “šviesa”,, dalyvavęs 
dramos ratelio vaidinimuose Ma
rijampolėje ir jos apylinkėse. 
Rašinėdavo į pirmąjį lietuvišką 
dienraštį “Vilniaus Žinias” sla
pyvardžiu — Vincas iš Paežerės.

Vokietijoje šią vasarą buvo su
ruoštos dvi jaunimo stovyklos, 
skautai atskirai stovyklavę Angli
joje. Čia matome jauną stovyklau
toją.

So. 4Sth ė ve., yra vedama sėk
mingai Breivų.

— Bikulčių - Kreivėnų vai
kai tris savaites vi šė^o pas tė
vus Cicerone ir išvyksta į Sun- 
nyvale, Kalifornijon, kur jie 
yra gražiai įsikūrę. K. P. D.

Rusų valdžios buvo kalintas Su
valkų kalėjime. Vėliau pabėgo į 
J. A. Valstybes. Tarp 'kitų vie
tų pastoviau gyveno Chicagoje 
ir diribo JAV lietuvių spaudoje. 
Grįžęs prieš Ii jį pasaulinį karą į 
Lietuvą, buvo paimtas į rusų ar
miją ir visą karo metą kareivia
vo Saratove. 1917 m. dalyvavo 
lietuvių seime Petrapilyje. 1918 
m. grįžęs Lietuvon organizavo 
vietos savivaldybes. 1919 m. ve
dė mokytoją Konstanciją Siruty- 
tę. Apsigyvenęs Kaune, dirbo 
vyresniuoju darbo inspektorium. 
Lankė Lietuvos universiteto tei
sių fakultetą, 1924 m. baigė 
aukštuosius kooperacijos .kursus. 
Yra išleidęs atskira knyga “Vei
kiantieji Lietuvos įstatymai dar
bo srityje” ir “(Socialinė apsau
ga Lietuvoje” kolektyviniame 
leidinyje — - “Lietuva 1918— 
1938 m.” Velionies pageidavimų 
palaidotas gimtosios Liudvinavo 
parapijos senuosiuose ant ežero 
kranto kapuose.

_ Vilniuje rugpiūčio 1 d. mirė
Anelė Rastenytė, 88 metų am
žiaus, apie 20 metų (1921-1940) 
buvusi vilniečių gerai pažinto 
knygyno Aušros Vartų gatvėje 
vedėja. Lenkų administracijos 
akyse buvo savininke, nors iš 
tikrųjų knygynas buvo Šv. Ka
zimiero Draugijos. Be to, dėl 
nuolatinio administracijos prie
kabiavimo, knygynas veikė Už 
maskuotas 'kiap devocionalijų 
parduotuvė, o tačiau tai buvo 
vienas iš svarbiųjų latakų, per 
kurį nemaža Vilniaus krašto lie 
tuvių gaudavo knygų iš Kauno. 
Velionė priklausė prie lietuviš
kosios Vilniaus “įgulos” (“kas 
bus, tas nebus, iš Vilniaus nesi- 
traulksam”) maždaug kone nuc 
1910 metų; taigi atlaikė joje ko
ne 60 metų. (E.)

— Vladas Baleišis, vienas iš 
Panevėžio vidurinės mokyklos 
mokytojų, mirė VIII. 12 Pane
vėžyje, eidamas 63 m. amžiaus.

— Kretingoje buvo suruošta 
Žemaičių tradicinė liaudies me
no šventė. 250 dalyvių pateikė 
600 eksponatų. Liaudies meistrų 
dirbinių paroda buvo gausiai 
lankoma.

PERU
— Lietuvaitė raisijonierė Ma

rija Širdies Jėzaus toliau dar
buojasi Reąuenoje. Toje vietoje 
esančios seselių praneiškiečių 
misijos rūgs. 4-8 d. atšventė 50 
metų sukaktį. Į iškilmes at
vyko ir generalinė motina iš 
Romos. Rašo, kad ir tenai per 
radiją sekė amerikiečių skridi
mą į mėnulį. Mūsų misijonierė 
yra buvusi Kauno universiteto 
studentė Apolonija Valeakaitė. 
Jai paramą galima siųsti per 
kun. J. Prunskį, “Draugo” ad
resu.

VOKIETIJOJ
— Vechtoje (Š. Vokietijoje) 

veikiančioje šv. Jadvygos sene
lių prieglaudoje prieš 10 metų 
buvo įkurdinta 30 lietuvių se
nelių. šiuo metu tegyvena jų 
13. Jų dvasiniu aptarnavimu rū 
pinasi lietuvių kapelionas kun.

CHICAGOS ŽINIOS
PRALEIDO PENKIAS DIE

NAS NAMŲ KELTE
Turtuolė Rosemary Bull, 1511 

Astor st., praleidus penkias die
nas: iš viso 113 valandų, užra
kinta savo puošnios rezidenci
jos keltuve, šiomis dienomis 
teisme iškėlė $100,000 ieškinį 
prieš Otis ke’tuvų kompaniją, 
kuri, anot jos, netinkamai pri
žiūrėjo keltuvą.

ATITEMPĖ POVANDENINĮ 
LAIVĄ

Laivyno vilkikas iš Atlanto 
per Sv. Lauryno vandenkelį ir 
Didžiuosius ežerus atitempė į 
Chitcagą 1944 m. pastatytą po
vandeninį laivą USS Runner, 
312 pėdų ilgio, kuris bus nau
dojamas laivyno rezervo jūrei
vių pratimams. Senas povande
ninis laivas USS Silversides, čia

V. šarka. Jo ir senelių rūpes
čiu buvo paminėta lietuvių trem 
ties 25 metų ir senelių toje prie 
glaudoje apsigyvenimo 10 metų 
sukaktis. Minėjime dalyvavo 
apie 100 lietuvių.

_  Stasys Motuzas, gyv.
Vechtoje, jau 12 metų darbuo
jasi kaip lietuviškų dirbinių 
drožėjas. Suruošė savo septy
nias parodas, kuriose išstatė 
daugybę kūrinių. Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų sukak 
ties proga jis padovanojo Vo
kietijos liet. bendruomenės vai 
dybai 50 drožinių, tuo atžymė
damas mūsų valstybės sukaktį.

_  Kauno meninis ansamblis
, “Rasa” turėjęs atvykti į Ham
burgą ir čia koncertuoti, “dėl 
susidėjusių aplinkybių ir svar
besnių įsipareigojimų” į Vokie
tiją nebuvo išleistas.

— Rugp. 11 d., prie savo na
mų gatvėje, Luebeck - Moisling, 
Vokietijoje, staiga širdies prie
puolio ištiktas mirė Vincas Rau 
donaitis, kilęs iš Suvalkijos. Pa
laidotas rugpiūčio 18 d. Lue- 
beeko Vorwerker kapinėse. Lai
dotuvių bažnytines apeigas at
liko dekanas Vaclovas Šarka ir 
palydėjo skaitlingas būrelis mū
sų tautiečių, latvių, vokiečių ir 
kitų tautybių, velionį pažinoju
sių žmonių. , ■

Velionis buvo gimęs 1926 m.
! gegužės 18 d. Vilkaviškyje, Ka
ro metais tarnaudamas Savisau 
ges daliniuose, o vėliau vokiečių 
kariuomenėje; buvo susirgęs 
plaučių džiova ir gaudavo nema
žą karo invalido rentą, o taipgi 
ir socialinę rentą. Pokariniais 
metais velionis gyveno Lue
beck — ArtiHierie pabaltiečių 
stovykloje ir kurį laiką buvo 
tos stovyklos PLB apylinkės 
piimininkas. Gyvendamas sto
vykloje sukūrė gražią lietuvišką 
šeimą — vedė Eleną Gustaitę 
su kuria susilaukė sūnaus To
mo. Vėliau žmona su sūnum iš
emigravo į JAV ir pastoviai į- 
sikūrė Bostone, o velionis dėl 
sveikatos aplinkybių išemigruo 
ti negalėjo, tuomet kurį laiką 
tarnavo sanitarų kuopoje Kai- 
seršlauteme. Praėjusiais me
tais vėl sugrįžo atgal į Lue- 
becką ir buvo pastoviai įsikū
ręs. Iš profesijos buvo siuvėjas, 
turėjo gerą balsą ir mėgo dai
nuoti, o per pamaldas giedoti. 
Taipgi buvo nagingas drožinė
tojas ir piešėjas. Tėvynėje liko 
dvi seserys su šeimomis ir kiti 
giminės, o Kanadoje du pusbro
liai bei Vokietijoje iš giminių.

Į laidotuves buvo atvykusi 
velionio žmona ir uošvienė Gus 
tienė iš JAV. Ant kapo sudėta 
daug gražių gėlių vainikų ir 
puokščių.
Ludbecko lietuviai reiškia gilią 
užuojautą velionies žmonai ir 
sūnui, o taipgi ir visiems gimi
nėms.

Tebūna velioniui lengva šiau 
rėš Vokietijos žemelė, kuri ve
lionį priglaudė amžinam poilsiui.

J. Pyragas

•— Juo mažesnis stikliukas, 
tuo blaivesnė galva ir šaltesnis

naudojamas nuo 1947 m., ski
riamas laužui.

PARDAVĖ 20,000 
KUKURŪZŲ

Naples Fruit kompanija, 8700 
W. North avė., paaukojo 20,000 
kukurūzų Lambs labdaros or
ganizacijai, kuri, juos pardavus 
gavo $1,514. Pajamos bus pa 
naudotos programai pagelbėti 
protiniai atsilikusius jaunuolius.

ALIGATORIUS ĮKANDO
Mažas 12 colių aligatorius 

įkando Helen Landė, gyvenan
čią Lincolnwoode. Ji buvo nu
vežta į Skokie Community ligo
ninę. Policija negali išaiškinti, 
iš kur aligatorius atsirado prie 
jos namų.

NEGRAI IŠARDĖ SEIMĄ

Negrai, nariai Koalicijos bend 
ruomeninei veiklai (CCA), su
trukdė ir privertė uždaryti Illi
nois valstijos AFL-CIO uniių 
seimą, vykstantį Conrad Hil
ton viešbutyje.

IEŠKOJO LAIVO, SURADO 
LĖKTUVĄ

Ed Paąuette su draugu nėrė
si į Michigan ežerą apie 10 my
lių į rytus ties 95-ta gatve, kur 
prieš 60 metų paskendo burinis 
prekinis laivas. Vieton laivo, jie 
rado uodegą lėktuvo, kuris n 
pasaulinio karo metu buvo nau-

5%
INTEREST 
ON SAVINGS 
CERTIFICATES
Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

Marąuette National Bank
63 rd and Western Avenue 
GRovehill 6-5100

Free parking Open Thursday night. Open Saturday ’til 2 pan.

FRANK’S TV and RADIO, INC
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 6-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Plmnadlenl&la lr ketvirtadieniais nuo 8 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
8 Lkl 8 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

..MIDLAND B-V« patar
nauja taupant lr duoda 
namams Įsigyti paskolas. 
Dfikojame už pasitikėjimą 
lr esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

Renk Zogas, President

4% % 5% %
PASSBOOK SAVINGS 

— o —
AU Accounts Paltį and 
Compounded Ouartcrly

dojamas laivyno lakūnų 
motai Įvykį tiria ir mdiij
rina karininkai iš Glenview oro 
laivyno bazės.

ŽYDAI RUOŠIASI 
ŠVENTĖMS

Chicagos žydai ruošiasi Rosh 
Hashnah, Naujųjų 5730 metų 
ir Yom Kipipur, atgailos švet* 
tems. Šventės prasidės rūgs. 12 
d. ir baigsis su saulėlydžiu rug«. 
21 d.

IŠPARDAVIMAS PAŠTE
Chicagos pašto viršininkas 

Henry McGee praneša, kad 
rūgs. 9 d., 358 W. Harrison st, 
įvyks pardavimas iš varžytinių 
visokiausių dalykų, kurių paŠ^ 
tas dėl blogos rašysenos ar dėl 
netikslių adresų nepajėgė pri
statyti adresatams nei sugrą
žinti siuntėjams.

10% — sm>% — 80% pigiau__ _____
ui apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pati

RANK ZAPOLIS
8208U VVeet Ofttb Street •

Onlcago, Illinois
Tel. Ori 4-86M ir GR

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamsdZlua Da
žome IS lauko. Taisome mūrą “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

1

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4M> ARCHER MENUS
CHICAGO, ILLINOIS BOStt 

FHONEt 254-4478

8-MONTH SAVINGS 
CERTTFIOATES 

Minimum $1,000)


