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ŽYDAI
BĖGA
IŠ
LENKIJOS

Kas mėnuo po 1000 žydų į 
Vakarus

Viena. — Čia paskelbtomis ži
niomis, nuo š.m. rugsėjo m. pra
džios iš Lenkijos i Vakarų kraš
tus išvyksta maždaug po tūkstan
tį žydų kas mėnuo. Manoma, 
kad iki šių metų pabaigos Len
kiją apleis ligi 4,000 žydų gyven
tojų. Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Lenkijoje dar gali būti iki 
20,000 žydų.

Lenkijos žydai šalinami iš 
tarnybų

Per pastaruosius dvejus metus, 
žiniomis, pasiekusiomis Vakarus, 
ypač JAV žydus, Lenkijos reži
mas šalinąs žydus iš tarnybų, gi 
partija iš savo narių tarpo.

Dabar iš Lenkijos išvykę žy
dai yra gavę vizas išvykti į Izra
elį. Rugsėjo 1 d. buvo paskuti
nė diena prašyti vizos keliauti į 
Izraelį.

Išemigravo per 55.000 žydų
Žydai emigruoja ir iš kitų kraš

tų. Nuo 1967 birželio mėn., tai
gi, kai buvo kilęs arabų - Izraelio 
karas, iš rytų Europos, Art. Ry
tų ir Šiaurės Afrikos į kitus kraš
tus išvyko daugiau kaip 55,000 žy 
dų. Rumunija laikoma išimtimi - 
joje gyvena 100.000 žydų gyven
tojų ir jie, palyginti, patenkinti 
jiems teikiama laisve ir nenori 
emigruoti kitur.

Tuo tarpu iš Lenkijos išvykę 
žydai vyksta ne tik į Izraelį. Šim
tai jų jau įsikūrė Skandinavijos 
kraštuose, Prancūzijoje, Belgijo
je ir kitur.

Žydai iš vieno krašto pajuda 
į kitą ypatingai įvairių sukrėtimų 
atvejais. Arabų-Izraelio karas bu
vo vienas toks atvejis.

Pernai sekė Čekoslovakijos įvy
kiai — kai tik rusų tankai į- 
šliaužė į Prahą, per kelias savai
tes iš Čekoslovakijos į laisvuosius 
Vakarų kraštus išvyko daugiau 
kaip 4,000 žydų. Šiais metais, len 
kų režimui varžant išvykimą, 
žydai vis labiau pasiryžę apleis
ti Lenkiją. Dabar klausiama: kas

“Apollo” mėnulio skrydžių progra
mos vadovu paskirtas veteranas 
astronautas, “Gemini 4” ir ‘.Apollo 
9” skrydžių dalyvis, James A. 
McDivitt. Darbovietė — erdvės ty
rinėjimų centre, Houstone, Texas 
valat.

Van Thieu, P. Vietnamo prezi
dentas tikisi: JAV kovos daliniai 
turėtų iš Vietnamo iSvykti ligi

m. pabaigos.

Van Thieu: mes 

pakeisime JAV karius

Sutinka, jei Amerika tolHu
atitrauks dalinius

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Van Thieu parla
mente kalbėdamas pažymėjo, 
kad JAV dalinių pagrindiniai, 
kovos daliniai galėsią būti pa
keisti P. Vietnamo vyrais 1970 
metais ar bent ligi tų metų pa
baigos. Thieu nurodė, suprantąs 
JAV norą tvarkyti krašto vi
daus klausimus bei sumažinti 
“Amerikos tautos kančias”.

Jis dar teigė, sutinkąs su nau
jais JAV vyrų atitraukimais iš 
Vietnamo, prez. Neonui keliais 
atvejais pažymėjus, kad tai į- 
manoma vykdyti, tik atsižvel
giant į Paryžiaus taikos pasi
tarimų sėkmę bei karinki veiks
mų apimtį P. Vietname.

Thieu, žadėdamas, kad pietų 
vietnamiečiai galėsią pakeisti 
JAV vyrus ateity, kreipėsi į 
JAV, prašydamas didesnės ka
rinės paramos ir tikslaus plano, 
kuris liestų naujus karių ati
traukimus.

Dar 40.000 vyru r.amo 
šiais metais

Ligšiol JAV, prez. Nixonui 
pavedus, iš P. Vietnamo nutarė 
išyesti 60.000 karių. Laukiama, 
kad ateinančių dviejų mėnesių 
tarpe prezidentas paskelbs dar 
apie 40.000 vyrų atitraukimą. 
Tuo būdu, šiais metais būtų iš
vesta 100.000 kalių. (Kai kurių 
JAV senatorių reikalavimai sie
kia dar didesnio skaičiaus).

įvyks kitais metais? Iš kur jie 
bėgs?

Vienas mil. dol. pabėgėliams 
šelpti

Žydų paramos organizacijos 
rūpestingai aprūpina Lenkijos 
pabėgėlius - žydus. Žydai, atsi
dūrę Vienoje, Romoje ir Paryžiu
je aprūpinami maistu, nakvynė
mis, vaistais. Dabar apskaičiuo
jama, kad siekiant aprūpinti 
4.000 Lenkijos žydų, teks išleisti 
daugiau kaip vieną milijoną dol.

• Trys astronautai, mėnulio 
žygio dalyviai, dvi dienas ilsė
jęsi, jiems kelionę aplink pasau
lį vykdant, Kanarų salose, Las 
Palmas, vakar atskrido j Mad
ridą, Ispaniją. Juos priims kraš 
to diktatorius, gen. F. Franco.

KALENDORIUS
Spalio 7 d.: Švč. M. Marijos 

Rožančiaus šventė, šv. Augus
tas, šv. Osita, Butrimas, Eive- 
nė.

Spalio 8 d.: šv. Apulijus, šv. 
Brigita, Daugas, Gaiva.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, vėsiau, galimi kritu
liai, temp. sieks 60 ir daugiau 
laipsnių Fahrenheito, ryt — vė
su, galimas lietus.

Saulė teka 6:53, leidžias 6:25.

Rytų Vokietija mini sukaktį
Brežnevas ir kiti komunistai 

R. Berlyne

R. Berlynas. — Rytų Vokieti
jai nuo sekmadienio minint ko
munistinio režimo įvedimo 20-ją 
sukaktį, į Ulbrichto kraštą, at
vyko įvairių komunistinio reži
mo šalių partijų bei valdžios vy
rai. Sovietų Sąjungos kom. parti
jos vadas L. Brežnevas, atsisa
kąs skraidyti lėktuvais, traukiniu 
vyko iš Maskvos iki Frankfurto 
ties Oderiu, gi iš ten automobi
liu nuvyko ligi Berlyno Schoen- 
feldo aerodromo, kur jį sveiki
no krašto diktatorius W. Ul
bricht ir kiti pareigūnai.

Per 100 komunistų delegacijų

IŠ kitų žymesnių komunisti
nių vadų Berlyne nuo sekmadie
nio vieši Lenkijos V. Gomulka, 
Čekoslovakijos dr. G. Husak, 
Bulgarijos T. Živkov ir visa eilė 
kitų.

Į R. Vokietiją atvyko daugiau 
kaip 100 svetimų kraštų komu
nistų delegacijų —jų tarpe iš 
Šiaurės Vietnamo (Van Dong, 
vienas krašto vadų), Egipto, 
Kambodijos, Indijos ir kitų kraš
tų.

šen. M. Mansfield. demokratų daugumos vadas. vengdamas smarkiau 
kritikuoti prez. Nixoną. vis dėlto skatina siekti ginklo paliaubų Viet
name ir iš jo daugiau atitraukti JAV karių.

Ko laukiama iš W. Brandto?
Nelaukiama pakeitimų Bonnos - 
VVaslilngtono santykių plotmėje

VVASHINGTON. — JAV sos
tinės politiniuose sluoksniuose 
teigiama, kad sutelktinės vak 
vokiečių socialistų - laisvųjų de
mokratų partijos vyriausybės 
atveju nelauktina žymesnių pa
keitimų JAV - Fed. Vokietijos 
abipusių santykių plotmėje. W. 
Brandt, ligšiolinis užsienio rei
kalų ministeris ir buvęs ilgame
tis Vak. Berlyno burmistras, 
yra laikomas geru Amerikos 
draugu bei Vakarų politikos rė
mėju.

Tačiau... daugiau lankstumo 
rusų, B. Europos link?

Vis dėlto pripažįstama, kad 
Willy Brandt, jo išrinkimo kanc 
leriu atveju, vesiąs žymiai lank 
stesnę politiką tiek Maskvos, 
tiek Rytų Europos komunistinio 
režimo kraštų, atžvilgiu. (Lig
šiolinis finansų ministeris, vis 
dar turįs vilčių patekti į kanc
lerio kėdę, F. J. Strauss, nese
niai yra pareiškęs rūpestį — e- 
są, Brandto vyriausybė galinti 
padaryti tokių pakeitimų užsie
nio politikoje, kurie būtų sun
ku vėliau pakeisti kitai vyriau
sybei atsiradus — Red.)

• JAV įstaigos Saigone su
mokėjo vietnamietei Pham Kim 
Lien 6.472 dol. sumą. Tai kom
pensacija, š. m. birželio m. nu
žudžius Lien vyrą, tarnavusį ke
lioms žvalgyboms. Moteris nu
žudymu kaltino aštuonis “spe
cialių dalinių’’ vyrus — ameri-

Būdinga, kad į Berlyno iškil
mes tik smulkaus sąstato delega
cijas pasiuntė Rumunija ir Ju- 
goslovija. Visai nedalyvauja nei 
Kom. Kinijos, nei Albanijos at
stovai.

Iškilmių svarbiausia dalimi y- 
ra šiandien rengiamas karinis 
paradas Markso Engelso aikštė
je. Savo ruožtu, komunistų dele
gacijos vykdė pasitarimus. Juose 
dalyvavo ir Čekoslovakijos G. 
Husak.

Izraelio atstovas 

pas Paulių VI

Pasitarimas buvęs nuoširdus
VATIKANAS. — Pop. Pau

lius VI vakar ilgesnėje audien
cijoje priėmė Izraelio užsienio 
reikalų ministerį Abba Eban. 
Išsamiai aptartas taikos Art. 
Rytuose klausimas.

Vatikano žiniomis, popiežiaus 
ir Izraelio politiko pasikalbėji
mas buvęs nuoširdus

Vatikanas pažymėjo, kad mi
nisterio A. Ebano lankymasis 
buvo privataus, bet ne oficia
laus pobūdžio.

VValter Scheel, ne be patirties 
užsienio bare

"VVashingtone manoma, kad 
Laisvųjų Demokratų partijos, 
FDP, vadas VValter Scheel, ku
ris, greičiausia, bus naujuoju už 
sienio reikalų vadovu bei vice
kancleriu, su Brandtu dirbsiąs 
sklandžiai. Scheel turįs Kiek pa
tirties užsienio klausimuose, nes 
jis yra buvęs ministeriu para
mos užsienio kraštams minis
terijoje.

Tačiau užsienio reikalus, iš 
esmės, lemsiąs pats kancleris 
(taigi, jo išrinkimo atveju — 
Brandt). Manoma, kad jis to
liau vykdys buvusios Kiesinge- 
rio vyriausybės kryptį kai ku
riais svarbiais užsienio, kaip 
britų įsileidimo į Bendrąją Eu
ropos Rinką, NATO ir JAV ka
rių išlaikymo Vokietijoje klau
simais.

Žymiai opesni ir ypač Vokie
tijai klausimai, tai sienų su Len 
kija ir ryšių su Rytų Vokietija, 
ypač jos pripažinimo klausimas. 
Čia galimo kanclerio Brandto 
vedamąją kryptį atidžia, seks 
ne tik vokiečiai, europiečiai, bet 
ir JAV bei kiti Vakarų ar Rytų 
kraštai. (W. Ulbricht komunis
tinio režimo 20 metų sukakties 
dieną vakar Berlyne kalbėjo: 
Vakarų Vokietija neturi teisės 
save laikyti vienintele, vokie
čius atstovaujančia šalimi).

kiečius. Įvykio aiškinimas bei 
anksčiau numatytas aštuonių a- 
tidavimas karo teismui praėj. 
savaitę buvo sustabdytas.

Spygliuotų vielų užtvara Berlyne? Ne, tai siena Belfaste, šiaurės Airijoje, skirianti vietos katalikus 
ir protestantus. Britų kariai palaiko tvarką, tačiau šiomis dienomis Belfaste vėl buvo kilusios riaušės.

Keliaukite į Sibirą — Maskva kviečia piliečius
Kinų reikalavimai verčia rūpin

tis Sibiru

Maskva.— Jei JAV-se buvo sa
koma “Go West, man”, tai šių 
dienų Sovietų Sąjungoje madin
gu yra virtęs šūkis: “Jaunasis gy
ventojau, kreipk žvilgsnį į Rytus, 
keliauk į rytus...”

Kinų-sovietų susidūrimai pa
sienio srityse ir Pekino pareikšti 
reikalavimai atgauti Sibiro bei 
vid. Azijos žemes, sovietų vyriau
sybę verčia susirūpinti apgyven
dinti tuščius plotus žemėse į ry
tus nuo Uralo kalnų.

Vyrauja nuomonė: Sibiru, įsi
kūrimu jo plotuose, “turėtų susi
rūpinti” milijonai Sovietijos gy
ventojų. Tiesa, Maskva Sibire į- 
sikūrusiems moka geresnius at
lyginimus bei teikia kitų lengva
tų, tačiau, kaip neseniai pareiš
kė Sovietų Mokslo akademijos 
narys korespondentas A. Agan- 
bergian, “pinigai nėra veiksnys, 
kuris gyventojus sugebėtų ten 
pastoviai išlaikyti”.

Herbert Wehner, Vak. Vokietijos 
socialdemokratų vienas vadų, 
1966 m. pabaigoje daugiausia pri
sidėjęs socialistų - krikšč. demok
ratų sutelktinei vyriausybei su
daryti, dabar siekiąs koalicijos su 
mažąja FDP partija

Britai kiek keičia 

vyriausybę

Rengiasi 1970 m. rinkimams
'LONDONAS. — Min. pirmi

ninkas H. Wilson kiek pakeitė 
vyriausybės sudėtį. Tai vienas 
britų politikos mostų, rengian
tis 1970 m. rudenį numatytiems 
naujiems parlamento rinki
mams.

H. VVilsonas ministerijų skai
čių iš 23 sumažino ligi 21. 
Dviems ministeriams pavesta 
kreipti didesnį dėmesį įvairiems 
opiems vidaus klausimams.

Britams tebededant žygių pa
tekti į Bendrąją Europos Rin
ką, paskirtas naujas pareigū
nas, George Thompson — jis 
dirbsiąs užsienio reikalų minis
terijoje ir jam pavesta atsto
vauti Londoną būsimuose bri-,

Reikalas pagrindinai pertvarkyti 
ūkį

Minėtas Aganbergian “Trud” 
paskelbtame straipsnyje teigia, 
kad sovietų ūkis reikalingas pa
grindinai pertvarkyti bei pakreip
ti į kitas vėžes. Esą, jei norima 
apgyvendinti Sibiro plotus, tai 
reiškia: Reikia įkurti naujas pra
monės šakas, atidaryti eilę a- 
matų bei kitų profesinių mokyk
lų, pritraukti specialistų, jiems 
siūlant geras gyvenimo sąlygas.

Sovietų veržimasis į Sibiro pie
tus, siekimas juos kuo daugiau 
išnaudoti - ne naujas. Tačiau 
šio meto paspartėjusi kampani
ja, viliojanti naujus gyventojus, 
kaip spėjama Vakaruose, neabe
jotinai turi ryšio su Maskvos no
ru Pekinui parodyti sovietų pasi
priešinimą kinų reikalavimams 
keisti sienas.

Kubos lakūnas su 

lėktuvu j JAV

Sovietų lėktuvas grąžinamas 
Kubai

HOMESTEAD bazė, Florida. 
— Kubos aviacijos lakūnas su 
sovietų gamybos sprausminiu 
naikintuvu “Mig -17” sekma
dienį nusileido Homestead avia
cijos bazėje, netoli Miami ir vi
sai netoli nuo prezidentinio lėk
tuvo “Air Force One”, kuriuo 
prezidentas Nixonas dar tą pa
tį vakarą grįžo iš Floridos sa
vaitgalio poilsių j Washingtcną.

Lakūnas — kubietis paprašė 
politinės globos — ji jam buvo 
nedelsiant suteikta. Pats lėktu
vas buvo stropiai saugojamas, 
gi JAV įstaigos apie įvykį pa
informavo Čekoslovakijos am
basadą VVashingtone — ji atsto
vauja Kubą JAV-se. Ji paprašy
ta pranešti Kubos vyriausybei, 
kad ji lėktuvą galinti atsiimti.

Kubos aviacija — menka
Anksčiau iš Kubos pabėgęs 

Įeit. pulk. Paredes amerikiečius 
informavo: Kubos aviacija e- 
santi menka, lakūnai apmoko
mi valdyti sovietų sprausminius 
lėktuvus, tačiau lakūnų trūksta. 
Lėktuvus aptarnauja ir sovietų 
lakūnai. Nuo 1964 m. į Floridą 
pabėgo, su dviem lėktuvais, pen
ki Kubos gyventojai.

• Jordanas paskelbė: užgniau 
žtas pasikėsinimas nuversti Jor
dano vyriausybę.

• Izraelis vakar paskelbė: 
numušti trys Egipto lėktuvai. 
Tuo tarpu Egipto šaltiniais, jo 
lėktuvams Suezo kanalo srityje 
pavyko nutildyti kelis Izraelio 
įsistiprinimus.

tų pasitarimuose su šešiais Rin
kos nariais.

Šimtai išvyko “savo noru”?

Sovietų spauda neseniai skel
bė, kad “šimtai sovietinių šeimų 
savo noru” išvyko kurtis į Sibi
ro plotus. Abejojama, ar iš tikrų
jų tas Šeimas bus patraukęs šal
tasis Sibiras, žinomoji politinių 
deportacijų vieta. Sovietų gyven
tojai gerai žino, kad žiema Sibi
re užtrunka 8 mėnesius ir kad 
krašto gyvenimo sąlygos nieku 
būdu negali būti laikomos nor
maliomis ir jų bodisi net ir prie 
įvairių trūkumų pripratęs Sovie
tijos gyventojas.

Čeky generolas: rusų

invazija sukrėtė tautų...

Čekų generolo straipsnis Maskvos 
laikrašty

Maskva. —Čekoslovakijos gy
nybos ministeris, pulk. gen. Mar
tin Dzur straipsny, paskelbtame 
sovietų karių organe “Krasnaja 
Zviezda”, teisina sovietų bei jų 
sąjungininkų 1968 m. įvykdytą 
invaziją, tačiau ta proga pasisa
ko, jog rusų invazija tautoje bu
vo sukėlusi nepasitenkinimo bei 
pasipiktinimo nuotaikas. Jo nuo
mone, čekų, slovakų kariuome
nė galėjusi atlikti jai pavestus už
davinius, bet tik, anot genero
lo, jei Prahos vyriausybė “būtų 
ryžtingai kovojusi prieš antisocia- 
listines jėgas”... Jis dar pridūrė, 
kad pernai invazijai įvykus, par
tijos prezidiumui ją pasmerkus 
'ir prieš sovietus pasisakius čekų 
radijui, spaudai be televizijai, tai 
buvo sukėlę “nacionalistines nuo
taikas, nukreiptas prieš sąjungi
ninkų dalinius”.

Svoboda nepriminė rusų karių 
“pagalbos”

Praha. —Čekoslovakijos prezi
dentas L. Svoboda spalio 5 d. tei
giamai vertino sovietų kariuo
menės įnašą, jai “kraštą išlaisvi
nus nuo nacių.” Svoboda ta pro
ga ne žodžiu nepaminėjo prieš 
14 mėnesių tų pačių sovietų į- 
vykdytos invazijos.

Amerikos lenkų gražuole išrinkta 
Katbleen Kubinski, 18 m., iš 
Schenectady.
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•JAUNATVĖJE GYDYKIMĖS NUO 
SENATVĖS VARGŲ

KLAUSIMAS. Brangus Dakta 
rei Draugo liepos 29 d. Nr. 176 
Jūsų atsakymas 60 metų vyrui 
ir man labai naudingas. Tiktai 
aš jau 66 metų ir esu sumen
kęs: būdamas 6 pėdų aukščio, 
tesveriu 140 svarų. Labai kenčiu 
nervų negalavimus, prastai mie
gu, jaučiuos pavargęs, visą lai
ką lyg smalkių gavęs. Ir menki 
dalykai mane greit suerzina, pa- 
Pdirgina nervus, galva ūžia. Ne
pakeliu šalčio ir šiaip jau vė
saus oro, o ypač greit atšala ko
jos. Tada jos ir pabala. Einant 
arba ir neinant blauzdų raume
nys trūkčioja, letenas dilgina, ba 
do, lyg degina. Naktį atsigulus ir 
kojų pirštus palenkus, ima 
traukti mėšlungis, turiu keltis iš 
lovos ir lenkti pėdas aukštyn. Y- 
pač jautri kairioji koja.

Prasti mano ir viduriai: labai 
turiu pasirinkti maistą, kad ne
paleistų. Čia jau gelbiuosi ir Jū
sų patarimais.

Prieš dvejus metus buvau ke
lis kartus apsvaigęs ir taip stip
riai, kad beveik nieko apie save 
nemačiau. Tie apsvaigimai tru
ko po 3-4 vai. Paskui mažesni 
apsvaigimai tęsėsi 3 mėnesius, ir 
visai pasibaigė.

Kai dar buvau kiek jaunesnis, 
vengiau visokių vaistų, o kai stip
riau sunegalavau, jau griebiaus 
gydytojų prirašytų nuo vidurių 
ir nervų, bet jie man nieko nepa
deda. Nuo nervų paprastai prira
šo miego tablečių, bet jos man 
nervų netaiso, nei miego nepail
gina, tai jų ir neimu. Bet imu, 
kaip Jūsų patarta, Alertonic, gau
nu zinko sulfato ir hormonų su 
mineralais.

Labai prašau, Brangus Dakta
re, atsakyti į šitą mano nusi
skundimą.

ATSAKYMAS. Tamstos gydy
tojas patars kaip Tamstai tvarky 
tis. Jis reikiamus tyrimus pada
rys, ar gūžio liauka yra tvarkoj, 
kad dažną pulsą turi. Čia tik 
bendrai pagal paduotus nusi
skundimus galima pakalbėti. Ra
mesnės senatvės sujaukia tie as
menys, kurie jai tokiai rengiasi 
nuo pąt ■ męžumos:' tvarkingai 
elgdamiesi,. maitindamiesi,. galvo 
d|nw,4ąųįa^i . jr.jęy.lėdaw.- Pal: 
bar Tamstai reikia gelbėti dar iš- 
gelbimus dalykus. Jei rūkai — 
susitvarkyk. Jei nepakankamai 
mišriai ir higieniškai maitinies 
ir čia neapsileisk. Mieles pradėk 
vartoti po devynis gramus per 
parą. Jų pavidalas — pagal sa
vo pamėgimą. Galima ir švie
žias. Tai nervų maistas. Gerai 
būtų ir adatos B-12 ir B-Com- 
plex, po vieną cc į raumenis pra
džioj kasdien per kokį mėnesį. 
Viskas su savu daktaru turi būt 
daroma.

Gerai, kad pradėjai Orazink 
vartoti. Tamstos nusiskundimai 
labai būdingi prasidedančiai skle 
rožei. Hormonai su mineralais 
vietoj. Pavartojęs kelis mėnesius 
pranešk, kaip sekasi. Nuodugnes 
uis mano metodo sklerozei gydy 
tis pranešimas šioje vietoje bu
vo pereitą kartą. Vykdyk viską 
pagal savas galimybes.

PENKIOLIKMEČIO LIETUVIO 
SUNKENYBĖ

KLAUSIMAS. Didžiai Gerbia
mas Daktare, aš esu penkiolik

metis lietuvis. Aš Jūsų straips
nius skaitau jau porą metų. Be 
to, aš jau kokius keturis metus 
girdžiu Sophia Barkienės progra
mose Alvudo vaikų teatro vaidi
nimus.

Mano problema yra tokia. 
Man jau reikia imti gimnastiką 
dvejus metus gimnazijoje, nes į 
taip įspėjo Illinojaus valdžia. 
Kiekvieną dieną yra dėstoma Ši
ta programa 45 minutes. Ar tai 
ištikrųjų gera sveikatai? Po to 
duoda 4 minutes gerai išsimaudy
ti ir apsirengti ir sugrįžti į klasę.

Aš turiu šienligę — hayfever. 
Aš ypač esu alergiškas dulkėms 
ir žolėms. Mes beveik kasdieną 
bėgame aplink mokyklos kiemą, 
kuris yra labai didelis. Man pro 
nosis varva ir yra taip lyg žmo
gus mane smaugia. Po to ir kojos 
sustingsta, sušąlą taip, kad kar
tais aš negaliu nė pajudėti. Man 
užeina taip, kad sekančią sekun
dę aš turiu sustoti arba galiu ap
alpti. Toks keistokas jausmas už
eina lyg kas nors su švelnia a- 
data mane durtų į širdį.

Aš norėčiau sužinoti, kaip šitą 
dalyką keisti. Ar yra kokių vais-' 
tų nuo šitokios ligos? Ar yra gali 
mybės nustoti iš viso gimnasti- 
kuotis? Kokius žingsnius žmogus 
turi padaryti, jeigu nori išvengti 
gimnastikos? Ar Jūs asmeniškai 
tokį raštą išrašytumėt, kai yra 
tokių problemų, kad žmogus iš
gali imti gimnastikos pamokų ir 
pristatytumėt gimnastikose vedė
jui?

Širdingai ačiū už Jūsų malo
nų dėmesį ir tikiuos, kad galėsi
te atsakyti į mano klausimą.

Vargšas lietuvis

ATSAKYMAS. Ačiū, penkioli
kameti lietuvi gimnaziste, už 
taip gražia kalba parašytą laiš
ką ir jame išsakytas taip žmo
niškas savas sunkenybes. Geras 
esi jaunuolis ir dar geresnius tė
vus bei mokytojus turi, kad tajp 
kultūringai save užlaikyt pajėgi. 
Yra vaistų ir yra tinkamas gydy
mas nuo šieno šiltinės. Tamstos 
gydytojas viską išaiškins. Tarki
tės su juo. Tamstai reikia tuojau 
nustoti minėtai dust- paliovus 
kąįp sakai gimnastikuotis dulkę-

vyksi ir išrašysiu pažymėjimą 
gimnastikos mokytojui įteikti. Vi 
si gydytojai tokius išrašo tikram 
reikalui esant. Be atlyginimo tai 
padarysiu ir geriausių vaistų nuo 
šienligės simptomų prirašysiu 
(Actifed tabletes — jas astronau 
tai naudojo), vien už Tamstos 
jau iškentėtus negerumus tai pa
darysiu, jei negali pas savo gydy
toja dėl kokių nors priežasčių 
nueiti. Be gydytojo paliuosavimo 
nuo gimnastikos negali atsisaky
ti gimnastikuotis. Todėl greitai sa 
vo sveikatos reikalus tvarkyk ir 
būsi patenkintas. Tada daugiau 
laiko turėsi mokslui, o gimnasti- 
kuosis savo sveikatai tinkamoje 
aplinkoj.

Tai ne kino artistai, o darbštieji Alvudo Vaikų teatro talkininkai: poe
tė, dainininkė, muzikė, Eleonora Kivėnaitė su kupletistu, techniniu tal
kininku džiaugiasi gražiu “Kuproto oželio’’ vaidinimu. Nuotr. M. Nagio

bą jo ligoje.
Baisiai ėmė mane sąžinė grauž 

ti, kai paskaičiau “Dirvos” laik
raštyje Nr. 75 apie tai, kaip ne
žmoniški yra tie asmenys, kurie 
siunčia girtuoklius ligoninėsna. 
Ką galit man pasakyti mano nu
siraminimui, nes “Dirva” šitaip 
man prie širdies esamu reikalu 
rašė: ...“Žemiau kritikos yra pa
tarimas, kaip išgeriantį vyrą pa
talpinti į psichiatrinius namus. 
Rašoma apie žmoniškumą, jaus 
mus ir visapusišką subrendimą, 
bet tokie patarimai yra įrodymas 
stokos supratimo kitų jausmų ir 
nenusimanymo apie psichiatri
nius namus. Tai nėra vieta gydy 
mui, bet paskutinė vieta nepa
gydomiems ir pavojingiems ligo
niams. Ne iš prisiųsto laiško nu
spręsti ar jos vyras tikrai yra al
koholikas ar tik mėgstantis iš
gerti. Mano kaimynas dirba il
gas valandas, pavargęs grįžęs kas 
dien užsuka išmest keletą stik
lų alaus. Žmona vadina alkoho
liku, bet kaimynas žmogus, atro 
do, visai tvarkoje tik mėgsta pa
vargusius sąnarius atgaivinti. Jei 
žmogus mažiau ar daugiau nu
geria arba lošdamas arkliukais 
prasilošia, tai dar nėra priežastis 
žmogų nužmoginti įmetant į psi
chiatrinius namus ...” Tiesa, po 
raštu pasirašė P. A-as, nepažy
mėta, kad jis gydytojas. Kaip 
man surasti pusiausvyrą dėl ma
no elgesio su vyru.

ATSAKYMAS. Alkoholikas y- 
ra dvasinis ligonis. Mažiausiai 
klaidų padaroma tada, kai visas 
ligas diagnozuoja ir gydo gydy
tojas, o ne “Dirvos” korespon
dentas. Nors jis labai gražiai pa
rašė, deja, išreiškė tik individua 
lią nuomonę, nieko bendro ne
turinčią su mediciniška tikrove. 
Šiame krašte AMA daviniais yra 
tik 4 proc. blogų gydytojų. Tai 
nežmoniškai ir nešviesūs — tik 
su diplomu — žmonės. Galėjo 
ir čia jis meškos patarnavimą 
“Dirvos” skaitytojams pateikti. 
Abiems atvejais jo patarimai 
Tamstos neliečia, nes jie be me
diciniškos tikrovės mediciniška
me reikale. Juk kurpius nekrei
pia dėmesio į siuvėjo jam teikia
mus nurodymus. Dažnu girtuok
lio vyro giminaitė peikia minė
tai sergančiojo žmoną, kad ji e- 
sant beprotė, o ne jis — kam 
siųsti vyrą psichiatrinėn ligoni
nėn per prievartą. Mes geriausia 
padarysim, jei patarėju pasiimsi- 
me dvasinių ligų žinovą — 
psichiatrą. Vienas pajėgiausių lie
tuvių tarpe psichiatrų yra gyd. 
Petras Tunkūnas, dirbąs Loyola 
universitete, West Side veteranų 
ligoninėj ir Family Center prie 
Šv. Kryžiaus ligoninės. Jei tom 
vietom jis priimtinas, tai ir mum 
abiem priešingų nuomonių dėl 
alhoholikų gydymo pusėms jis y- 
ra pakankamas autoritetas. Gy
dytojas psichiatras P. Tunkūnas

,Tamstos iškeltu reikalu šitaip 
tvirtina: “Psichiatrija yra opera
cija be peilio. Tokias jas mažas 
darome namuose. Didesnėm rei
kia atitinkamos ligoninės. Juk ir 
chirurgas neoperuoja skrandžiu 
sergančio ligonio namuose, tik 
pirštą kartais susiuva savam o- 
fise. Psichinį ligonį priseina gul
dyti ligoninėn — taip reikia elg
tis ir su alkoholikais. Jie neina 
patys, reikia jų pačių gerui juos 
prievarta paguldyti policijai tal
kinant. Tai teisingas su tokiais li
goniais elgesys. Net recidivistų 
asmenybę psichiatrui geriau se
kasi tvarkyti ligoninėje — tas 
pats yra ir su alkoholikais...”

Šito protingam užtenka. Nemė 
gink Tamsta įtikinėti kitaip nu
siteikusiojo saviškio. “Dirva” tu
ri galvų — jos gali apsaugoti sa
vuosius palaikytojus nuo didžiau 
šio blogio: nuo nemediciniškos 
pagalbos mediciniškame reikale.

PADĖS RIAFKIECIAMS

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus organizacija, po ilgų dery
bų su Nigerijos vyriausybe Af
rikoje, Ženevoje pasirašė sutar
tį, leidžiančią teikti pagalbą 
maistu ir vaistais alkį kenčian
tiems Biafros civiliniams gyven
tojams. Maisto ir vaistų perve
žimas lėktuvais bus vykdomas 
dienos metu.
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4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kurtam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingu!, atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčiojo. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER

KAI SIUVĖJAS KURPIUI 
PASTABAS DARO

KLAUSIMAS. Gerb. Daktare, 
Tamstos patarta savo girtuoklį 
vyrą patalpinau į valstybinę li
goninę. Jis nesigydė, gėrė ir ne
dirbo. Dabar jį lietuvis gydytojas 
prižiūri ir teikia reikiamą pagai

H R A TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN

BRIGHTON SAVINGS ft LOAN ASSOCIATION
4076 Archer Avenue, Chicago, DUnofa 60632 LA 3-8248
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West BSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien) uždaryta. Ligoniai priimami su
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8223 
Rez. telef. WAlbrook 6-5076

Rezid. Telef. 283-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA TR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
lel neatsiliepia, skambinti 874-801t

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

Tel. 695-6588 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinob

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest BSrd Street 
Kampas 68-člos lr CaUfornla 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 6-8048

Tel. ofiso HE 4-5843, rez 888-228*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-3, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir iefit. tik 
susitarus. ......

2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 812 247-2425
AREA CODE 812 247-2425
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Standard Federal pays 5%% Interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A S0 day gold eagle passbook account vvhich pay* 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings eam 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, paid ųuarterly.
Savings !n by the 10th eam from tha 1aL

/
/

Ssvšnss and Loan Association of Chicago
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Ofiso — HE 4-6768.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA2751 West 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadie. 
uals 8—9 V.. fiefitadienials 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofa 786-4477. Rea PR 8-6860

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES UGOS

Cravvford Medical Building 
6448 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų togos 
GinekologlnS Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Nantu rez. PRospect 8-3081

DR. JANINA 1AKŠEVIAIUS
J O K š A
VAIKU LIGOS

2656 VVest 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 ilki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 W. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
tkl 8 vai. Trečlad. ir fiefitad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 1r 4-7. Trečlad 
lr šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ftr buto OLympio 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Iftakynui trečiadienius. 
Sečtadienlalfl 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt 
nuo XI vai. Iki 1 vaL p. p. tr nuo 
6 — 3 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vaL p.p., fiefitad. 
11 vaL ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2818

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 Weet 71at Street
Telef. HEmiock 6-8545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4739

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

PrlimlnSia Hk mini taras

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71et Street

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

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ 
2618 W. 71st St — Tei. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 825-7631

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Ual., pirmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. to 
fieštad 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 787-2290 ofiso lr rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street

I Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka*o

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

DR. ALDONAŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 838-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Street

Ofiso tel. REIlanee 6-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
iki; 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 chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonaa — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta
_______ Rezid. tel. VVA 5-3083

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 
Atostogose nuo spalio 6 d. iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaitį, 2750 W. 71 St, — 825-8206.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6136

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. tr fiefitad. uždaryta

Tel PROospeot 6-8400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albauy Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vak 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6446. res. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 8107 West 71st Street

Vai.: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl t v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Remkite “Draugę”.

Ofiso tel. 767-2141 Namu 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. PulasU Read
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-6 
lr 6-8 v. v„ ketvlrt. 6-8 v. vakam.
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Priešgaisrinė savaitė ir

KOVA PRIEŠ LIEPSNAS
PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ

Gyvename gana neramius 
laikus. Jeigu pačiai Amerikai 
ir negresia karas savoje teri
torijoje, tai sąmyšiai miestuo
se jau daugelyje vietų yra pra
pliupę gaisrais, ir neturime jo
kių garantijų, kad tai vėl kur 
nors negali pasikartoti. Todėl 
šalia visų kitų priemonių nau- 
ringas yra planingumas ap
saugai prieš gaisrus.

Asmeniškai redakciją aplan
kiusieji ugniagesių atstovai į- 
prašė perspėti skaitytojus, kad 
reikia daugiau susirūpinti ap
sauga nuo gaisrų. Ypač tai pri
simenama ryšium su Chicago
je paskelbta kovai su gais
rais savaite, prasidėjusia spa
lio 5 d. ir nusitęsiančia iki spa
lio 12 d.

*
Ryškiausiai šiuo reikalu kal

ba statistikos duomenys. JA 
Valstybėse kas 27 sekundės 
kyla gaisras. Kas 45 minutės 
žūsta gaisre žmogus. 1967 m. 
gaisrai JAV-se padarė nosto- 
lių už 1,706,717,000 dolerių. 
Tai tik nuostoliai nuosavybės, 
neįskaitant gaisruose sužeistų 
ir žuvusių žmonių. Tokias sta
tistines žinias yra surinkusios 
apdraudų bendrovės. Toliau 
pagal JAV apsaugos nuo gais
rų sąjungos satistlką 1968 m. 
gaisrai vien pastatų JAV-se 
sunaikino už 1,623.000.000 dol.

Daugiausia gaisrų kilo dėl 
(neatsargiai numestų ar- nukri
tusių cigarečių, cigarų, dėl rū
korių neatsargumo su degtu
kais. Dėl šios priežasties 1988 
m. kilo net 160,100 gaisrų, pa
dariusių 75,300,000 dolerių nuo 
stolių; Daugiausia nuostolių su
sidarė iš gaisrų, kylančių dėl 
elektros laidų ar kitos netvar
kos su elektra. Dėl šios prie
žasties 1968 m. JAV-se buvo 
144,600 gaisrų ir nuostolių jie 
atnešė 193,600,000 dolerių.

Ugniagesiai yra nustatę,, kad 
net trys iš kiekvienų keturių 
gaisrų kyla dėl neatsargumo.

Atsimenant, kad gaisrų nuo
stoliai prašoka bilijoną dolerių 
per metus, galima suprasti, 
kiek skriaudos tas neatsargu
mas atneša gyventojams.

*
Dėl to ugniagesiai labai tei

singai ragina, jog ypač šios 
priešgaisrinės savaitės metu 
būtų patikrintos pastogės, kad 
jose nebūtų degamos medžia
gos, senų popierių. Ištikrinti 
namą nuo pastogės iki rūsių 
ir išmesti nereikalingą dega
mą medžiagą. Jei yra abejo
nės, reikia patikrinti elektros 
laidus. Ypatingo atsargumo tu
ri laikytis rūkoriai, ypač ei
dami nakties poilsiui neturi 
gulti su cigarete burnoje, nes

ji gali sunaikinti ne tik na
mą, bet ir gyvybę. Tėvai turi 
saugotis palikti vienų vaikų 
'be reikiamos priežiūros, kad 
šie, bežaisdami degtukais, ne
sukeltų gaisro. Ypač pavojin
ga, jeigu cigaretė, neužgesęs 
degtukas numetamas kur į 
kampą, kur yra žibaluota, aly
vuota skepeta.

Ugniagesiai įspėja, kad ga
ražams būtų įrengiamos ce
mento ar kitos nedegamos me
džiagos grindys, nes dažnai 
nuteka kiek benzino, o kartais 
iš užvedamos mašinos šoksta 
kibirkštys ir tas gali būti ne
laimės priežastimi. Taip pat 
reikia budėti, kad šildymo kros 
nys nebūtų arti galinčių užsi
degti ar reikiamos izoliacijos 
neturinčių sienų .

*
Šios savaitės proga ugnia

gesiai prašo įsidėmėti, kur ar
čiausia namų yra priešgaisri
nio aliarmo įtaisas, įsidėmėti 
ugniagesių telefoną, kad jie ga
lėtų būti kuo greičiausiai iš
šaukti, vos gaisrui praside
dant. Atsimintina, kad istorija 
žino baisių gaisrų. 1871 m. di
dysis Chicagos gaisras padarė 
196 mil. dolerių nuostolio ir 
liepsnose žuvo 250 žmonių. 
Tais pačiais metais Wisconsin 
valstijos Peshtigo apylinkėse 
kilusiuose miškų gaisruose žu
vo net 1,182 žmonės. Bostone 
vadinamame Coconut Grove 
gaisre 1942 m. žuvo 491 žmo
gus, o prieš porą metų (1967 
m.) Briusely, Belgijoje, gais
rui sunaikinus didžiulę krau
tuvę, žuvo 322 žmonės.

Ateinantį šešta
dienį, spalio 11 d., visos ugnia
gesių stotys Chicagoje bus at
viros publikos lankymui. Tu
rint laiko, patartina aplankyti. 
Ten bus galima gauti daugiau 
nurodymų raštu ir žodžiu, kaip 
išsisaugoti gaisrų.

Kovai su gaisrais savaitės 
proga reikia prisiminti, kad 
ugniagesiai yra dideli žmonių 
draugai, saugoj antie ji ne tik 
nuosavybę, bet ir žmones .Ug
niagesių greitosios pagalbos 
mašinos ir be gaisro išgelbsti 
daug gyvybių. Todėl griežto 
pasmerkimo verti tie išsišokė
liai, kurie įvairių riaušių metu 
apmėto ugniagesius akmeni
mis ar net terorizuoja šūviais. 
Tai didžio pasmerkimo nusipel
nąs chuliganiškumas, parodąs, 
kaip žemos rūšies yra tie sąjū
džiai, kurie sukursto imtis to
kių barbariškų priemonių. Yra 
nemažai ugniagesių, tapusių in 
validais ar net žuvusių begesi- 
nant gaisrus. Dėlto ugniage
siai nusipelno visų pagarbos 
ir paramos. J. Pr.

Kaip žinoma, antrasis pasau
linis karas prasidėjo 1939 m. 
rugsėjo 1 d., kada Vokietija puo
lė Lenkiją. Taigi rugpiūčio 31 d. 
buvo paskutinė taikos diena. 
Rytojaus dieną turėjo prasidė
ti karo gaisras, kuris netrukus 
apėmė veik visą pasaulį. Kas 
dėjosi tą paskutinę taikos die
ną?

Nuotaikos Italijoje
'Italija iš karto liko neutrali 

ir 10 mėnesių italai buvo tik 
karo žiūrovai. Tačiau iš pat pra 
džios nuogąstauta, kad ir Ita
lija jau yra karo išvakarėse. 
Laikraščiai didelėmis raidėmis 
spausdino apie sunkias dery
bas, vykstančias tarp anglų - 
prancūzų ir vokiečių, apie įtam
pą prie sienos su Lenkija, apie 
draugystės pareiškimus, pada
rytus Fuehrerio ir Dučės. Prie 
tų naujienų sekė vidaus reika- 
kalai: suintensyvinti priešlėktu
viniai pratimai, sulaikymas ke
leivinių traukinių ir laivų, pas
kelbtos griežtos bausmės pre
kių ir maisto dalykų spekulian
tams. Valdžios komunikatas pa- 
sklebė gyventojų nuraminimui, 
kad “kviečių, miltų, makaronų, 
ryžių ir cukraus atsargos yra 
pakankamos krašto reikalams”.

Tą paskutinę taikos dieną 
(tai buvo ketvirtadienis), ra
miai laikėsi ne tik italai, ku
riems buvo užtikrinta, kad ba
do nebus, bet ir vokiečiai, len
kai, anglai ir prancūzai. Niekur 
nėbuvo matyti džiūgaujančių 
minių, apmėtančių gėlėmis ka
reivius, vykstančius į frontą, 
nebuvo stotyse nė traukinių va
gonų su parašais “Į Paryžių” 
ar “Į Berlyną”, liudijančių per
galės tikrumą. Priešingai, vi
sur buvo matyti baimė, rezig-

kad paliktų sodas? Nebūtinai jis 
turi priklausyti vienam sodinin
kui. Tegul jis priklauso visam 
miestui.

Pasižvalgyk po naujus tų pa
čių Kuršėnų individualinės staty
bos rajonus ir pamatysi — vaiz
das vienodas: gatvė, namas, tvar
tas, po to tvartukas, namas, gat
vė. Prie namų jau žydi darže
liai, pasodinta po keletą obelai
čių. Tačiau žalumynų maža, ir 
vaikai laksto dulkėtais skersgat
viais.

Toks sodas papuoštų visą rajo
ną. Tačiau architektai sodo mies
te nevertina — kitaip tokio jų 
projektavimo nepateisinsi. Ir jie 
patys išsikalbėjus patvirtina:

— Vaismedžiai nepriklauso 
prie saugojamų medžių.

Ne tik Kuršėnuose taip”.
Panašūs skundai ateina ir iš 

Ukmergės bei kitų vietų. J. Žvib.

Paskutine taikos diena

nacija ir viltis, kad dar pasku
tinę valandą bus galima išveng
ti tragedijos.

Nuotaikos Anglijoje
Londone gyventojai laukė į- 

vykių su neaiškiu baimės ir ne
tikėjimo jausmu. Daugelis an
glų buvo įsitikinę, kad Hitleris 
tik blefuoja ir, kad dėl kieto Bri
tanijos ir Prancūzijos laikymosi, taiką. Ir ne jie vieni raminosi
nedrįs pulti Lenkijos. Liaudies 
manifestacijos, kurios buvo rug
piūčio 24 ir 25 dienomis, kada 
tūkstančiai gyventojų demons
travo giedodami “Rule Brita- 
nnia, nešdami plakatus su Nel
sono žodžiais, pasakytais Tra- 
falgar mūšio išvakarėse, “An
glija laukia, kad kiekvienas pi
lietis atliktų savo pareigą”, da
bar nepasikartojo. Taip pat ir 
Prancūzų didžiuma netikėjo, 
kad karas prasidės. Atmintis 
1914 — 1918 m. žudynių dar 
buvo labai gyva. Paryžiečiai už
kalbindavo kareivius, vykstan
čius į Gare du Nord stotį, ra
mindami: “Nesirūpinkite, grei
tai grįšite namo”.

Vokiečiai jautė karą
Tuo tarpu vokiečiai aiškiai 

nujautė, kad karas yra čia pat. 
Tam ženklų buvo gana daug. 
Tačiau ir jie, nepaisant visos 
režimo propagandos, gal tik iš
skyrus vieną Hitlerį, karo ne
norėjo. Berlyne ir kituose Vo
kietijos miestuose atmosfera 
buvo slegianti. Žmonės atvirai 
kalbėjo prieš karą, tačiau nie
kas nesipriešino. Vokiečių tau
tos klusnumas šią valandą pa
sireiškė visu griežtumu. Kai pa
skutinį momentą Hitleris pro
pagandos sumetimais nurodė

Atsinaujinus neramumams Belfaste, š. Airijoje, britai vėl pasiuntė kariuomenės dalinius, kuriuos čia ma
tome stovinčius prie spygliuotų vielų užtvarų.

priežastis, dėl kurių pradeda 
Lenkijos puolimą, vokiečiai 
strimagalviais metėsi į karą.

O Lenkija, griežtai nusista
čiusi nepasiduoti, laikėsi. Ten 
vyravo įsitikinimas, kad reikia 
laikytis kietai ir nepasiduoti 
Hitlerio grasinimams. Savo už
sispyrimu lenkai tikėjosi demas 
kuoti Hitlerio blefą ir išsaugoti

tokia viltimi, nors diplomatinė 
tos paskutinės taikos dienos ak
cija nerodė jokių vilčių.

Hitlerio provokacijos
Rugpiūčio 27 d. Hitleris pa

siuntė Lenkijai notą, reikalau
damas, kad į Berlyną atvyktų 
lenkų vyriausybės įgaliotinis su 
pilnomis teisėmis, pabrėždamas, 
kad Dancigas turįs grįžti prie 
Reicho, o “koridoriaus” gyven
tojai balsavimu turi pasisakyti, 
kur jie nori priklausyti — prie 
Vokietijos ar Lenkijos. Tačiau 
lenkai jokio įgaliotinio nepasiun 
tė. O Vokietijos diktatorius sku
bėjo ir nebuvo linkęs ilgai ter
liotis su derybomis.

Artėjo rudens lietūs, kariuo
menė yra parengta ir negali 
laukti. Todėl Hitlerio pasiūly
mas Lenkijai buvo ultimatumo 
pobūdžio: įgaliotinis turįs at
vykti 24 valandų laike. Anglai 
bando intervenuoti ir išgauna 
termino prailginimą dar 24 va
landoms. Tuo tarpu vokiečiai 
ir anglai bando dar derėtis, bet 
Lenkijos pulkininkas Beckas, 
turįs beveik diktatoriaus galias, 
paskelbia visuotinę mobilizaci
ją. Į tai Hitlerio reakcija buvo 
tik žodinė. Iš to lenkai pasida
rė išvadą, kad, jei kanuolės dar

(nukelta į 5-tą puslapį)

AMERIKOS POLITIKA 
SU KOMUNISTINE KINIJA
Sovietų Rusija nori išvengti kare su Kinija

ST. DAUNYS

Chicagos universitete skaitė 
paskaitą apie komunistinės Ki
nijos ir Sovietų Rusijos santy
kius ir karo galimybes prof. 
Ralph Lorin Powell, vienas iš 
iškiliausių Tolimųjų Rytų padė
ties mokovų. Profesorius pa
reiškė įsitikinimą, kad Sovietų 
Rusija siekia išvengt: karinio 
susikirtimo su komunistine Ki
nija, betgi pabrėžė, kad karo 
grėsmę didina ne noras kariau
ti, bet kiniečių neatlai lūs ryžtas 
gamintis atomines bombas. So
vietai įsitikinę, kad Kinija bai
gianti pasigaminti toumo -skry
džio raketas, kurios pasiektų 
visus didesniuosius Sovietų Ru
sijos miestus, kas sudarytų di
delį pavojų Sovietą Rusijai. Pro 
fesorius mano, kad Sovietų mar 
šalai norėtų smogti į Kinijos a- 
tominius centrus, bet Kremliaus 
politiniai vadai tokiai galimy
bei kietai priešinasi. Profeso
rius mano, kad Sovietai negalė
tų pasielgti su komunistine Ki
nija, kaip jie pasielgė su Čeko
slovakija. Sovietų karinis įsiver 
žimas į Kiniją sužlugdytų jų 
prestižą ne tik laisvuose Va
karuose, bet ir komunistiniame 
pasaulyje. Pirmoje eilėje, So
vietams susikirtus su kiniečiais, 
Sovietai mažai tegalėtų padėti 
ne tik Siaurės Korėjai, bet ir Š. 
Vietnamui. Tie du kraštai būtų 
palikti Ūkimo valiai,

Profesorius įsitikinęs, ltad ir 
komunistinė Kinija bijanti So
vietų Rusijos puolimo. Kinija 
tokiam įvykiui ruošiantis jau

nuo praėjusio rudens. Sovietų 
Rusija turinti ne tik didelę pir
menybę atominiais ginklais, bet 
ir paprastais’. Sovietai turi tan
kais ginkluotas 45 divizijas, kai 
kiniečiai tik 4. Sovietai turi 80 
- 90 pėstininkų divizijų, o kinie
čiai 105, bet kiniečių ginklai 
prastesni. Nelygus yra ir lėktu
vų skaičius. Sovietai jų turi a- 
pie 10,000, kai kiniečiai tik 2, 
500. Kalbėtojas mano, kad So
vietai pirmoje eilėje siekia pa
lankesnio kiniečių nusiteikimo 
Sovietų Rusijos atžvilgiu. So
vietų karinis smūgis į Kiniją 
tik sustiprintų kiniečių vienin
gumą ir sustiprintų jų piktą 
nusiteikimą prieš Sovietų Rusi
ją-

Prof. Powell paskaitos mintis 
ryškino “Sun Times” nepasira
šęs politinis redaktorius. Vienos 
ir kitos pusės užuominos apie 
atominius ginklus kelia didelį 
rūpestį. Prezidento Nixono vy
riausybė peržiūrinti Amerikos 
politiką komunistinės Kinijos 
atžvilgiu. Sovietų vadai atsar
giai užsimena, kad Maskva svei
kintų Ameriką, jei jos ginče su 
Kinija Amerika palaikytų Mas
kvos pusę. Amerika betgi pra
nešusi Maskvai to nesitikėti. A- 
merika taipgi priminusi Peki
nui, kad ji priešinga Maskvos 
nusistatymui stumti kiniečius į 
karą. Amerika norinti gerinti 
santykius ne tik sų S. Rusi
ja, bet ir su komunistine Kinija, 
nė vienai pusei nepadarydama 
įsipareigojimų. Toliau rašoma, 
kad Amerika negalinti savęs iš
jungti iš Sovietų Rusijos - Ki
nijos santykių problemos, nes 
“pasaulis toks mažas, o gink
lai taip pavojinvi”. Amerika ne
galinti palaikyti nė vienos pu
sės nusistatymo prieš kitą. Jei 
šis Amerikos nusistatymas bū
tų išgirstas, jis prisidėtų prie 
taikos išlaikymo ir apsaugotų 
pasaulį nuo galimo atominio ka
ro.

PARODA SV. KIRILO 
SUKAKČIAI

Garsioje Prahos pilyje iškil
mingai atidaryta paroda Šv- Ki
rilo mirties 1,100 metų sukak
čiai paminėti. Tą pat dieną Pra 
hos Karolio universitete prasi
dėjo tarptautinis simpoziumas 
šv. Kirilo veiklai nagrinėti, sim 
poziume dalyvauja dešimties 
tautų mokslininkai.

Spaudoj ir gyvenime

MIESTAS NEMYLI SODO
“Tiesa” Nr. 198 rugp.’27 d. per

teikia tokį okupuotos Lietuvos 
ūkininko skundą:

“Žemaitės gatvė — pats Kur
šėnų pakraštys. Čia dabar dide
lė statyba. Namai dygsta lyg 
grybai po lietaus. Suverstos ply
tų, akmenų, žvyro krūvos jau 
įsirėmė į sodą, kuris iš toli atro
do kaip didelė žalumos kupeta 
plyname statybos lauke.

Žmogus skundėsi:
—. Nebesupranta jaunesni, kiek 

metų reikia, kol užaugini medį. 
Visą gyvenimą sodinau obelis, 
rinkau veisles, skiepijau. O da
bar gavom vykdomojo komiteto 
raštą — išdalys sodą individua
linei statybai. Jeigu vietos staty
bai nebūtų? Bet yra didžiausi plo 
tai. Suprantu, gal ir negalima 
tiek žemės turėti mieste vienam 
žmogui, tada tegu atiduoda kam 
nors sodą. Bet kam kirsti?

Žemės čia 90 arų. Bėga vešlių 
vaismedžių eilės. Daugiau kaip 
šimtas gražiausių obelų. Be to, 
yra kriaušių, slyvų, vyšnių. Be
veik iki pat Vaismedžių šakų iš- 
sistiebę raudonieji serbentai. Čia 
karoja 700 jų krūmų. Vienur ki

tur matyti juodųjų serbentų, ag
rastų. Apie namą auga tujos, 
melsvosios eglės, alyvos. Sodas ap 
juostas tankia eglių gyvatvore.

— Eglikės iš miško kišenėje 
atsinešdavau, — pasakojo sodi
ninkas. - O dabar, matot, kokios 
didelės. Praūžęs viesulas daug 
eglių išrovė. Užtat obelys liko 
neišverstos.

Sodininkas rodo sukaltus kuo
lelius:

— Čia jau atmatavo. Per patį 
sodo vidurį praeis 12 metrų pla
tumo gatvė. Į sodo pakraščius 
lenda individualios statybos skly
pai. Sakė, kad jau reikės iškirs
ti šitą kampą ir kitoje pusėje, o 
taip pat visą eglių gyvatvorę...

Tai ne viena kita obelis, o so
das, kaip sakė patys kuršėniškiai, 
visų gražiausias, derlingiausias 
visame mieste. Vienas jo kraštas 
prieina prie didelės daubos, ku
rios niekas čia neužstatys. Be to, 
sodas prie pat miesto ribos. Tuoj 
už jo prasideda Kuršėnų tarybi
nio ūkio žemė. Vienintelis žalias 
masyvas dideliame statybos plo
te. Ir nesupranti, kaip architek
tas negali išplanuoti to ploto,

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Peter! — džiaugėsi Rimas. — Tu net nežinai, 
bet aš jau amerikonas, jau čia gyvenu, — nusijuokė. — 
Bet susipažink, čia mano draugai ponas ir ponia Dean— 
ponas Peter Rusk, — pristatė jis visus. — Gal prisijungsi 
prie mūsų?

— Labai malonu, — Rusk paspaudė Johnui ran
ką ir nusilenkė Auksei. — Mielai prisijungsiu, jei pri
imsit ir mano draugą... Mes, tiesą pasakius, nė vietos 
nerandam. Bobby nuėjo su vedėju kalbėtis.

— Užteks visiems vietos, ar ne? — atsisuko Ri
mas į draugus.

— Prašau, — šį kartą Johnas atsakė.
Tuoj pasirodė ir Rusk draugas Delany. Visi su

sipažino. Pasirodė ir vedėjas, kuriam Delany išsakė visą 
savo nepasitenkinimą dėl vietos stokos. Jis labai apsi
džiaugė netikėta išeitimi ir papildomai pristatė dvi kė
des. Nuotaika tuoj pagyvėjo. Rusk klausinėjo .Rimo, 
kur jis gyveno, ką darė ir abu atrodė patenkinti netikė
tu susitikimu. Delany buvo didelis pasakorius, labai jud
rus ir mėgo juoktis. Lyg žirnis riedėdamas pakalnėn, 
jis negalėjo sustoti. Praeitą vasarą lankėsi Italijoje, iš 
kur kilusi jo motina. Ten užmezgė ryšius su kai kuriais 
menininkais, kurie buvo suinteresuoti atvykti Ameri
kon.

— Aš ieškau žvaigždžių, — aiškino jis, — tik ne 
danguje, cha cha cha, o ant žemės. Italijoj jų — ma
ma mia!... Pasirodo, kad pusė italų yra mano gimi
nės. O žinote, kaip su giminėmis yra? Ypač mano 
profesijoje.,. Vos ištrūkau... Visos pusseserės norėjo į

Hollywoodą važiuoti!... Italija ne man. Kas gali jų mo
terims atsispirti? Todėl užangažavau tik vyrų trupę šian
dien ją čia pamatysit, — pasakojo Delany, o protar
piais juokėsi atvertęs galvą taip, kad niekas negalėjo 
likti rimtas.

Auksė tuojau atrado su juo bendrą kalbą, į kurią 
įsiterpdavo ir Rimas. Johny kalbėjo su Rusk apie vyks
tančią tarptautinę parodą, kuri abu domino. Bet po kiek 
laiko rimtos kalbos perėjo į juokus, triukšmas didėjo, 
dūmų gausėjo, nuotaika kilo. Prie kavos atsirado like
rio, kurio nė Johnas neatsisakė, nors paprastai ne
mėgdavo gerti. Auksė taip pat siurbčiojo saldų gėrimą 
ir klausėsi Delany ar Rimo pasakojimų.

— Matai, aš kapinėse nusipirkau kapui vietą, o 
kol mirsiu, sodinu ten bulves, — baigė istoriją Rimas.

— Cha cha cha... — juokėsi Auksė ir Delany be
veik iki ašarų.

Johnas retkarčiais pažvelgdavo į žmoną ir jo vei
das lyg apsiniaukdavo. Bet ji to nematė, buvo linksma 
kaip niekad.

Lengva muzika staiga nutilo ir į pakilimą salės 
vidury susirinko kapela.

— Dabar žiūrėkit, tai mano žvaigždės, — sušnib
ždėjo Delany.

Baltais švarkais, tamsia veido spalva, kiek ironiš
ka šypsena lūpose, jauni vyrai atrodė rinktiniai, gražūs 
ir ne i!š šio kontinento. Tuoj pasirodė ir kapelos vado
vas.

— Rossini! — vos nesušuko Auksė. — Taip, jis sakė 
užmezgęs ryšius... — atsiminė ji.

Johnas pastebėjo jos keistą reakciją ir nustebęs 
žiūrėjo į ją. Auksė norėjo jam pasakyti, kad tai Rossini, 
bet prisiminė nepasakojusi savo nuotykio Romoje, o da
bar nebuvo kada. Pasigirdo pirmieji muzikos garsai ir 
visų dėmesys nukrypo į salės vidurį. Kapela grojo popu
liarias itališkas ir amerikietiškas melodijas, o Rossini dai

navo sodriu tenoru ir būrė klausytojus. Publika plojo 
ir reikalavo daugiau. Rossini lenkėsi į visas puses, leng
vai šypsojosi ir atrodė kiek išdidusAuksė prisiminė jįpa 
jūryje ir norėjo juoktis.

Delany plojo garsiau už visus, o programai pasibai
gus nuėjo atsivesti vadovo. Rossini tuojau atpažino Auk
sę ir plačiai šypsodamasis ištiesė rankas:

— Sinjorita! Ar gali būti?!.. — bučiavo jis jai pirš
tus, šypsojosi į akis ir švitėjo pasitenkinimu. Auksė pa
raudo, sumišo ir nežinojo, kur dėti akių, nes visų dė
mesys buvo nukrypęs į ją. — Aš žinojau, kad mes dar 
susitiksim, — pridėjo nesivaržydamas Rossini ir, pagrie
bęs iš kažkur atsiradusią kėdę, atsisėdo šalia.

Pagaliau kiti atsikvošėjo ir pradėjo visi drauge kal
bėti. Tik Johnas tylėjo ir iš padilbų žiūrėjo į Auksę.

— Kaip tėvas, — dingtelėjo jai mintis ir nusi
suko. Ji tiek daug turėjo jam papasakoti ir nebuvo kaip.

— Iš kur jūs pažįstami? — nerimo Delany. — No
rėjau pristatyti, o čia pasirodo... — bet Rossini jį nu
traukė:

—Pristatyti? Mes su sinjorita geresni pažįstami, 
nei aš su tavim... — juokėsi jis ir dantys baltavo lyg 
perlai.

— Koks jis artistiškas dabar, — pagalvojo Auksė 
ir staiga jai pasidarė linksma. Ji nebenorėjo kalbėti su 
Johnu, norėjo juoktis, būti laiminga ir jaustis graži. Ros
sini žvilgsnis vertė ją taip jaustis, ir ji juokėsi, juokėsi 
ir negalėjo nurimti.

— Aš nė nepagalvojau, kad tie svečiai iš Italijos tai 
jūs, — atsisuko ji į Rossini. — Koks mažas pasaulis...

— Koks nuostabus pasaulis, — juokėsi ir Rossini.
Tik dabar Delany prisiminė, kad visų nesupažin

dino.

(Bui daugiau'
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RENKAMA MEDŽIAGA APIE 
KETURVALAKIUS

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO 1

Yra rašomas veikalas apie Ke
turvalakius ir juos liečiančius į- 
vykius. Tam reikalui telkiama 
įvairi medžiaga. Jos yra jau ne
mažai surinkta, bet pravers ir 
daugiau. Labai svarbu gauti se
nų ir jaunų žmonių atsiminimų, 
pasakojimų, kurie perduodami iš 
kartos į karta. Seni žmonės galė
davo kai ką papasakoti net apie 
Napoleono laikus, jo atvykimą 
į Vilkaviškį. Rūpėtų gauti me
džiagos dar iš pereito šimtme
čio laikų.

įdomautų XX a. pradžios, y- 
pač 1905 metų įvykiai. Sakysime, 
kas organizavo 1905 m. “vestu- 
vę” iš Keturvalakių į Deivoniš- 
kius nubausti rusų šnipus Diel- 
kus? Aktyvus dalyvis Adomas Ku
bilius buvo pabėgęs į Ameriką, 
bet po karo grįžo ir buvo vėliau 
užėjusių rusų į Sibirą išvežtas 
ir ten nukankintas. Reikia žinių 
apie “cicilikmetį”, “Jonvaikius”, 
kun. Švedo, kun. Šipailos ir kt. 
veiklą.

Reikia parašyti I pasaulinio ka 
ro įvykius Keturvalakių apylin
kėse, apie rusų - vokiečių kovą, 
apie pirmuosius savanorius kūrė
jus Joną ir Pijušą Stanelius, apie 
jų susidūrimą su vokiečiais, apie 
sušaudytą Vilkaviškyje Juozą Ci- 
dabrą ir kitus.

Keturvalakiuose buvo spausdi
namos proklamicijos. Jas spausdi
no ir platino lietuviai jaunuoliai. 
Reikia dar žinių apie Klimo, Eų- 
dziulio, Baltrukonio Strazdžio 
ir kitų darbus. Taip pat: Kas žino 
kariškių pavardes, kurie 1919 m.

St’ėvė Beari!, ""gyvenĄs' kaimelyje 
prie Tyler, Mieh., skųsdamasis ne
greitu pašto patarnavimu, savo 
pašto dėžutę iškėlė ant aukštos 
karties, tikėdamasis, kad jo “oro 
paštas’’ atkreips didesnį pareigūnų dėmesį.

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Muzikui kompozitoriui a. a. Juo
zo Bertulio atminimui Lietuvių 
Fondui aukojo: sūnus Aleksandras 
su šeima ir duktė Irena Bertulytė 
-Bray su šeima $100.00, Povilas ir 
Nijolė Stelmokai $25.00, Viktoras, 
Bona ir Jonė Peteriai $20.00, Bro
nius ir Anelė Ambraziejai $10.00, 
po 10.00. Jonas ir Gražina Talan 
džiai ir George Sedaitis. (šie pas
tarieji po $10.00 paaukojo ir Mu
zikologijos Archyvui). Vincas ir 
E. Remeikiai — $5.00 ir Roma 
Mastienė $5.00; pastaroji $5.00 
paaukojo ir Muzikologijos Archy
vui. A. Zailskas ir E. Varankienė 
aukojo mažesnes sumas.

LF adresas: 6642 S. Maplevvood 
Avė., Chicdgo, UI. 60629.

Telef. 778-2858 (sk.)

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lai*! kreiptis Ii Baltis Florlsts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

...........................

klebonijos kieme skaitė atsišau
kimą į Lietuvos piliečius. Kas or
ganizavo Kalvarijoje demonstra
cijas prieš karą pralaimėjusius 
vokiečius. Praverstų ir įvairios ki
tos žinios.

Galintieji jas suteikti ar žino
tų, kur būtų galima gauti, malo
niai prašomi rašyti adresu: Rev. 
J. Ruokis, Sacred Heart Recto- 
ry, Margaretville, N.Y. 12455.

Daugelis turi
DIRBTINIUS DANTIS

su didesniu patogumu
Išvengimui nepatogumo slystančiu 

lr judančių dirbtinių dantų tik pa- 
barstykit FASTEETH ant savo plokš
telių. FASTEETH i laiko dirbtinius 
dantis tvirčiau, ilgiau. Galėsit 9tip- 
prlau kušti ir greičiau', valgyti, jau
site patogiau. FASTEETft yra. šarmi-i 
nis — ncrūgs. Tinkamai) pritaikinti 
dirbtiniai dantys yra būtini sveika
tos gerovei. Reguliarliai lankykitės 
pas dantitų. FASTEETH galite gau
ti visose vaistų parduotuvėse.
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PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Westem Tel. GR 6-4421
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII^

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, ING.

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

a S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė.
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

NEVBLUOKITE
' Užsakykite išanksto

LANGAI

DURYS

STOGELIAI 

TVOROS —
įvairių metalų rūšių

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS 

Telef. PR 8-2781

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vale Sekmadieniais nuo 12 lkl G v. v.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI ....

ĮSIGYKITE DABAR !

RENĖ RASA

MEILE TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
“... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams/ ’stu- j 
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8306 K West »5th Street 
Obleago, Illinola 

TeL GA 4-6654 lr GR 6-433S

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

M O V I N G
SERBNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8008

SIUTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EKPRESS 

260S W. 60 St. Tel. VVA 5-2787
2501 W. 60 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rflšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiu

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINI AI,

= MEDICINOS IR K =j KITOKĮ PASTATAII

Jm57 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

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

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

Telefonas VI 7-3447

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA

!R/ Inde
/Independent ]

Namų, gyvybes, 
automobiliu,

sveikatos. biz-
nio.
Patogios lšsl-
mokėjimo su-
lygos.
V I A I U S
Avė., PR 8-2233

YOU
l Insurance

URVK YOU RUST

J. BACE
6455 So. Kedzie

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

REAL ESTATE

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartaa — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzle Avė. — PR 8-2233 
Mflr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš-

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REA L ESTATE
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiimmiiiiiiiiiimii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, BL TeL OL 6-228S 
Turime šimtus namų Ciceroje, Servvyne, Riverside, LaGrange P: 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti { mūsų įsta 
ir išsirinkti Iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St. — Tel. 434-0421 

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

REAL ESTATE

Medinis — 5 ir 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butų tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —- Income Tas 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2890

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

RUDENIOP BE NAMŲ’
4 butu mūras. Gazu šildymas. Mū

ro garažas. Pelningas $52,000.
Prie Ford City — 9 metų, 5% 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. $22,700.

štai 4 butu pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12.000.00 
įmokėti.

Mūr. bungalow Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butu gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marą. Parke, $11,000.

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

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

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,080.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515
2 po 6 kamb. didelis mūr. namas 

prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31,900.

lYa aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 ir 4 ikamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

kamb. naujas mūr. bungalovv 
prie 67 ir Kedzie. Its vonios, virimo
pečiai. $25,000.

4 butu, 2-Ju aukštu mūr. prie 71 lr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

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

1)4 aukšto, 10 metu mūr.: 6 kamb.

ražas. $41,000.
11 butu, 10 metu, 2-jų aukštų mū 

namas prie 71 ir California. $152,00
31 p. tinkamas statybai sklypj 

prie 72 lr Maplevvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

HELP VVANTED — MOTERYS

Order Dept. CLERK

Exper’d sharp gal for all around 
diversified vvork in our Order Dept. 
Processing orders, credit, etc. Ex- 
cellent opport’y for advancement, 
to supervisory position. 5 day wk.. 
good starting salary, plūs a full 
range of company benefits.

For intervievv phone: 
VIRGINIA KAY — 884-1200

RECEPTIONIST 
For Co-Ed Airline Training Center 
Mušt have nice personality to meet 
the public. Will train for svvitch- 
board. Some typing necessary.

All Benefits. Salary to $490
MR QUINN TEL. ST 2-5947

SECRETARY
SKOKIE, ILLINOIS

Responsible & Challenging Position 
In Sales Department. 

Salary Commensurate With Ability 
Varied Duties

For Intervievv Call
MR. LARSON — 675-7850

I C P INC.
An eąual opportunity employer

COOK
Food produetion position available 
in institutional setting vvith food serv
ice contract company. Excellent 
starting salary, benefit program.. op- _ 
portunity for promotion and advance- j 
ment. Desire a mature person vvith 
previous hospital food service ex- 
perience.

To arrange appointment, contact
MR. FRENCH, 426 Wisconsin St., 

Chicago, Illinois
Mon. thru Fri., 9 ajn. — 5 p.m.

CASHIER WANTED
FOR CAR WASH

Muat be good in mathematies. 
Eaay vvorking conditions and 

pleasant conditions.
Phone for intervievv 261-4082 or 

Apply In Person
AT

MILLER’S CAR WASH 
818 So. Cicero Avenue

NURSES
OPEN’GS NOW AVAILABLE IN

Operating Room

Medical & Surgical
in leading hospital aeross the bay 
from San Francisco. Enjoy the ad- 
vantages of beautiful Berkeley:

Wages start at $680 per month 
for RNs vvith 6 or more months ex- 
perience.
Wrtte or Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

2001 Dvvight Way
Berkeley, California 94704
PHONE — (415) 845-0130

Eik Grove Village, UI.
TEL. — 437-1950

An Eąual opportunity employer

Plastic Moltiers

Experienced both injection and 
Compression.

Top hourly rates plūs produetion 
bonus. 10% extra for night vvork. 
Liberal employe benefits.

Auto Point Co.

1801 Foster Avė.
An Eąual opportunity employer

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL SHOP

Welders & Machinists

Ability to read blue prints. Excel. 
vvorking cond. Maiiy benefits. Mušt 
have own trans. Good starting sal
ary vvith overtime. Call

626-8040 or 543-4565

ULTRAMATIC EQUIP’T C0.
848 Westgate Drive, Addison, III.

DĖMESIO!

JAN ITOR
Opening for steady reliable man 
for gen’l custodial vvork in pleasant 
surroundings. Days only. Alternate 
vveek end. Full time steady vvork. 
FIELD MUSEUM — Tel. 922-9410

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTSW E L D E R
Good for misc. light to mediuan 

vvork. Also some machine operation. 
Good rates and exceptional ben’ts. 

Commercial Vehicle Parts, Ine. 
9425 Seymour, Schiller Pk.

TeL 678-4055

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

ENGINEER
STATIONARY

High pressure system- Mušt be li- 
cansed. Call MR. CARRION after 
9 &4t$.

PHONE — 922-9410

Skeibkitės “Draugę”. Skeibkitės “Drauge”.

HELP VVANTED — VYRAI

MONOTYPE KEYBOARD OPER.
Union shop. Many benefits. Daysi- 
tuation novv might tum into nights.
Want man vvilling to vvork on tapė 
punching unit. Steady. Over-scale 
Ask for Don or Ken 663-1213

MATERIAL
HANDLERS
$3.25 per hr. start

Liąuid Carbonic Corporation, a 
leading manufacturer of compress- 
ed gasses has immediate openings 
for Material Handlers. High school 
graduates reąuired.

Qualified cahdidates vvill receive 
complete fringe benefit package. 
For immediate intervievv call:

MR. PAVELKA — 352-6690
LIŲUID CARBONIC CORP.

26th & BEACH STREET 
LA GRANGE PARK. ILL.

An eąual opportunity employer

VVAREHOUSE MAN
Experienced Preferred 

To vvork in modern plant. Good 
pay and benefits.

7550 Oak Park Avė.. Niles, 111. 
TEL. — 647-0044

ARC WELDERS
Good Pay — Day Shift 
Co. paid hospitalization 

insurance 

APPLY AT
INDUSTRIAL CONVEYOR 

DIVISION
1336 VVest Fullerfon

BUS MECHANIC AND 
BUS CLEANEK

to vvork nights 
SEE MR. MATL'BILLE

LA GRANGE TRAN31T CO.
710 E. 31st St., La Grange Park

352-2720 OR 352-2721

MACHINISTS
JOURNEYMEN

To set-up and opera te a 4 H-72 
DeVlieg jig mill and-or Giddings and 
Lewis horizontai boring mills.. Also 
Engine lathes, turret lathes, Bullard 
Dyna-Trolv Man-Av-Trol and mil- 
ling machine. Able to vvork to close 
tolerances. Top vvages for top ma- 
chinists. We offer hospitalization, 
life insurance, paid holidays, paid 
vacations and profit-sharing. Job 
openings on day shift and night shift 
vvith overtime hours. Appiy in person 
or phone 678-8510 for further In
formation.

MASTER MACHINE AND 
TOOL CO.

9900 Franklin Avenue 
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

SHIPPING 
DEPARTMENT 
Needs Young Men

To Crate Signs
APPLY

ACME - VVILL E Y CORP.
2480 Greenleaf Avenue
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PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ

(Atkelta iš 3 psl.)
tyli, tai reiškia, kad vokiečiai 
ima bijoti. Tokios nuomonės vy 
rauja Londone ir Paryžiuje.

Tos dienos Anglijos ir Pran
cūzijos ambasadorių Berlyne 
pranešimai savo vyriausybei 
vienas kitam prieštarauja. An
glų Hendersonas telegrafuoja 
Chamberlainui: “Hitleris neble
fuoja. Jis pasiruošęs pulti. Be- 
cko atvykimas j Berlyną yra 
vienintelė galimybė išvengti ka
ro”. O prancūzų ambasadorius 

r Coulondre praneša Daladierui: 
“Jėgų santykis krypsta mūsų 
naudai. Hitleris svyruoja. Vo
kiečių tauta ir kariuomenė ne
patenkinti. Nereikia nusileisti”.

Mussolinio pastangos
Vienintelis, kuris daro visa 

taikai išgelbėti, yra Mussolinis. 
Cianui pavyksta įtikinti Mus-

Įr solinį, kad karas Italijai atneš
tų baisią katastrofą. Bet yra 
ir kita priežastis, kuri veikia 
Dučės nusistatymą. Jam aišku, 
kad įstojęs į karą, jis bus nieku 
kitu, kaip tik galingesnio są
jungininko adjutantu. Tas Mus- 
soliniui nepatinka, todėl, kai 
ambasadorius Attolino anksti 
rytą iš Berlyno telegrafuoja: 
“Reicho vyriausybė nesulaukė 
lenkų įgaliotinio. Terminas pa
sibaigė. Nelaimė gali įvykti kiek 
vieną valandą”, jis ima veikti, 

t Kadangi jo pasiūlymas tarpi
ninkauti nerado atgarsio Var
šuvoje, Mussolinis ištraukė iš 
archyvo seną projektą — su
šaukti tuojau tarptautinę kon
ferenciją (kurioje jis tikėjosi 
būti arbitru ir taikos išgelbėto
ju) , kuri ne tik išspręstų vokie
čių - lenkų ginčą, bet ir peržiū
rėtų kai kuriuos Versalio sutar
ties punktus.

Rugpiūčio 31 d. 1 vai. p. p. 
Mussolinio pasiūlymas įteiktas 
skelbė gyventojų nuraminimui, 
prancūzų ir anglų vyriausybėm, 
kad jis įspės vokiečius tik tada, 
kai Prancūzija ir Anglija sutiks 
dalyvauti siūlomoje konferenci
joje. Bet Chamfoerlainas ir Da- 
ladier svyruoja. Pirmasis nori 
laimėti laiko ir bijo, kad kon- 

v ferencija nebūtų naujas Miun-
4 chenas. Paryžiuje tuojau su

šaukta ministerių taryba. Vyks 
ta gyvos diskusijos, iš kurių pa
daroma išvada, kad Mussolinis 
savo pasiūlymu norįs išgelbėti 
iš bėdos savo draugą Hitlerį.

Išeidami po posėdžio iš Eli
ziejaus rūmų, kai kurie minis- 
teriai padaro, pareiškimus žur
nalistams. “Hitleris pučiasi, kaip 
oro pūslė, kiekvieną valandą vis 
labiau”, sako Paul Reynaud, 
busimasis ministeris pirminin

kas. “Hitleris nežino, kaip išsi
painioti iš biaurios padėties, į 
kurią įkliuvo”, kartoja jūrų mi
nisteris Campinchi. Todėl ir 
Romai atsakymo turinys nieko 
gero nežada: “Prancūzų vyriau
sybė mano, kad, prasidėjus tie
sioginiams pasitarimams tarp 
vokiečių ir lenkų, pasiūlyta kon 
ferencija galėtų įvykti tik tuo 
atveju, jei tie pasitarimai nu
truktų”.

Apsigavo diplomatai

O tikrumoje tie “tiesioginiai 
pasitarimai”, kuriuos mini pran 
cūzų atsakymas Mussoliniui, y- 
ra tik blefas. Londonas ir Pary
žius spyrė Becką, kad jis pa
siųstų įgaliotinį į Berlyną. Ta
čiau Beckas to nenorėjo kaip 
tik dėl to, jog buvo įsitikinęs, 
kad bet koks nusileidimas iš
gelbėtų Hitlerį, kuris, priremtas 
prie sienos, nežinąs, kaip grįž
ti atgal. Nenorėdamas atsaky
ti neigiamai savo sąjunginin
kams, Beckas ieško kitos išei
ties: jis įgaliojo Lenkijos amba
sadorių Berlyne Lipskį prisista
tyti Vokietijos užs. reik. minįs- 
teriui, bet, jei tas vokiečių vy
riausybės vardu padarys bet ko
kių žodžiu ar raštu pasiūlymų, 
tai atsakyti, kad neturįs pilnų 
įgaliojimų priimti ir diskutuoti 
pasiūlymus ir apsiimąs juos tik 
pasiųsti savo (Lenkijos) vyriau 
sybei ir paprašyti naujų instru 
kcijų. Vokiečių slaptoji tarnyba 
iššifravo Becko telegramą ir 
Hitleriui buvo aišku, kad Be
ckas tik nori laimėti laiko. Ka
ras šiuo momentu jau buvo ne
išvengiamas.

Tačiau Vokietijos diktatoriui 
reikėjo kokio nors pretekste, 
kokios nors provokacijos iš len
kų pusės, kas turėtų sukelti vo
kiečių tautos pasipiktinimą it 
įsitikinimą, kad ginklas yra vie
nintelė išeitis. Kadangi lenkai 
saugojos! duoti tokį pretekstą, 
tai Hitleris pats jį sukūrė. Tai 
turėjo viešai pasaulio opinijai 
ir istorijai įrodyti, kad ne Vo
kietija puolė pirmoji Lenkiją, 
bet, priešingai, lenkai išprovo
kavo karą.

Todėl rugpiūčio 31 dienos va 
karą keletas essesininkų, apvilk 
ti lenkų karių uniformomis, puo
lė vokiečių pasienio mieste Glei- 
witzo radijo stotį, nužudė kele
tą stoties tarnautojų ir keletą 
minučių lenkiškai koliojo Vokie
tiją ir jos Fuelrerįi Po pusva
landžio vokiečių radijo stotys 
pranešė apię^nieįišišką Jenįtų pro 
vekaciją. V vokiet’iV huv’o 
p sipiktinę. I: H t’eriui ir rei
kėjo. Dabar j\u galės prabilti 
ir kanuolės. -J. Sav.

Princesė Giglon, gyvenanti Cedar Point zoologijos ao de Ohio, žaidžia su trimis mažais liūtukais. Tai retas 
reiškinys, nes liūtai su tigrais nemėgsta draugautis

|E5! issisiaiSs
TELEVIZIJOS

Spalvotos lr paprastos, radijai, 
stereo, orę vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

2346 W. 69th Street 776-1481,
.Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

mtg'

SPALIS - ŠALPOS MĖNUO
A. MUSTEIKIS

Prieš 25-ris metus senosios 
kartos Amerikos lietuviai įstei
gė bendrą lietuvių šalpos orga
nizaciją — Balfą. Ji įsteigta 
buvo tuo metu, kai Lietuvą už
plūdo ir okupavo raudonieji Mas 
kvos plėšikai, atimdami santau
pas, nusavindami visa, kas pri
klausė lietuviams.

Tūkstančiai lietuvių, kurie' 
Balfą organizavo ir dėjo į jo 
kasą lėšas, ilsisi amžinybėje. 
Ar mes juos tinkamai prisime
name, ar juos pagerbiame? 
Ar mes einame jų pėdomis, ar 
pakankamai remiame šalpos 
darbą, nors esame jau žymiai 
labiau praturtėję negu Balfo 
steigėjai ir jo rėmėjai?

Kas gi yra šalpa? Nuoširdi 
šalpa yra didžioji ir kilnioji krik 
ščionybės ir žmoniškumo dory
bė. Šalpa yra grynoji meilė ar
timui. Šaipos darbas nežino net 
priešų. Šalpa yra aukščiausias 
Dievo įsakymas —- mylėk savo 
artimą, kaip pats save. Kos jau 
čiasi esąs krikščionimi, tas ne
gali nevykdyti Dievo įsakymo, 
negali neremti šalpos darbo, nes 
šelpiamųjų visada buvo, yra ir 
bus.

Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės vadovybė šiuos metus pas
kelbė šeimos ir švietimo metais. 
Tai ne tuščias pareiškimas, bet 
giliai prasmingas.

Mes, lietuviai, sudarydami 
tautinę šeimą, turime rūpintis, 
kad mūsų tautinės šeimos na
rys, atsidūręs varge, būtų su
šelptas medžiaginiai ar dvasi
niai ir, kad jaunasis liętuviu- 
kas būtų nepaliktas be mokyk
los ir be lietuviško auklėjimo. 
Dėl to mums reikia remti šalpos 
dhrb'ą. ; ■ . r- ■ <■

Žinome gerai, kad paramos 
yra reikalingi ne tik pasilikę 
tėvynėje, rusų pavergtoje Lie-

tuvoje, bet taip pat ištremtieji 
į Rusijos gilumą, Sibirą, karo 
invalidai išsisklaidę po visą pa
saulį, netekę sveikatos begin
dami mūsų tėvynę nuo priešų. 
Nemažai skurdo yra ir Lenki
jos valdomose lietuvių srityse 
bei Vakarų kraštuose.

Kiekvienas lietuvis, nuošir
džiai prisidėdamas prie šalpos 
darbo, aukodamas savo uždar
bio dalį, aukodamas laiką au
koms rinkti, dalyvaudamas Bal
fo valdybose, talkininkaudamas 
Balfo parengimuose — atlieka 
savo krikščioniškąją pareigą. 
Lietuvis, dalyvaudamas šalpoje, 
netiesioginiu būdu dalyvauja ir 
tautos vadavime iš priešo nas
rų.

Tad, mieli lietuviai, minėdami 
25-rių metų šalpos sukaktį ak
tyviai remkime rinkliavą, daly
vaukime Balfo sukakties minė
jime ir tuo mes pagerbsime jos 
kūrėjus ir rėmėjus.

Tegul šie šeimos ir švietimo 
metai būna mūsų visų tautinės 
šeimos vienybės kelrodžiu, te-

jungia mus visus bendrai kovai 
su skurdu ir kovai dėl Lietuvos 
krašto ir tautos laisvės.

ELIZABETH ORVIDAS
JANULYTE

Gyveno 4504 So. RockweU St.
Mirė apauto 5 d., 1969, 4:45 

vai. iv to. sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Sau

lių apskrities ir šapnagtiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko didėliame nuliūdime 

vyras Alex M., sūnus Alev J., 
marti Loralne, duktė Betty T. 
Hiind, žentas Paul, sūnus Cas- 
per, marti Shirlėy, 8 anūkai, 
kiti giminės draugai ir pažįs
tam L

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornla Avė.

Laidotuvės įvyks treč., spalio 
8 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Svč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
siela. Po pamaldų bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duk
tė, marčios, žentas ii- anūkai.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

A. + A.
Motiejui Bacevičiui-Baciui minis, 

didelio skausmo prislėgtą žmoną GENĘ, sūnų BRU
NONĄ, marčią MARLINg ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Adelė, Ildefonsas, Rifą,
Zigmas ir Vytautas Sadauskai

Roma ir Algis Gruzdžiai

Chicago Savings
w and Lmr AssnnlntiM

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKATTOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

SARTY OF 
YOUI SAVINOS

INSURED

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

* Vacation Club
* College Bonas Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Inaured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec*l
money order checks.

* Bell & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checka
* Safe Deposit Bozea

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thura. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

Mirus Sibire,

A. + A. PETRUI BUDRIUI,
trečiajam iš eilės ton paguldžiusiam savo kaulus

BUDRIŲ ŠEIMOS nariui,
velionio broliui JUOZUI, seserėčiai LIUCIJAI KOLY- 
ČIENEI jų šeimoms ir kt. giminėms bei artimie 
siems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

BRIDŽIŲ ŠEIMA

mJliMHIiluil

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS «
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji 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 ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

Tnne-up ir Motorų Remontas
5758 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms nrogoma
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILL8 GFJJNYČIA 
2443 W. 6Srd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0333 — PR 8-0834

SKEJ<PKIT®8 “DR4TTGB”.

A. + A.
SIMON L. RAKAUSKAS

Gyveno Beverly Shores, Indiana

Mirė spalio 5 d., 1969, 11:30 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskrities.
Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Simenevieiūtė), 

duktė Ann Stevens, žentas Michael, 2 sūnūs: Simon, marti Elai- 
ne, ir James, marti Lillian, marti Geraldine Royce, 9 anūkai, 13 
proanūkų, sesuo Eva Rackas, švogeris Frank ir šeima’, brolis 
James Rakauskas su šeima ir kt. giminės, draugai ir pažistami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 
Westem Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 9 d. iš koplyčios 1:30 
vai. popiet bus nulydėtas į Liet. Tautines, kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, marčios, žentas, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAl HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telei — CEdarcrest R - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociadios Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWICHS)

2424 W. 69th Street Tel. REpubllc 7-1213
2814 W. 23rd Place Tel, Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Btreet Tel. YArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tek YArds 7-1188-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Ava, Cicero. UI. Tel. OI. 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Ava. Tel. YArda 7-3401



DRAUGAS, antradienis, 1969 ra. spalio mSn. IK 3.

I X Cliieagos lituanistinėms 
mokykloms išdalinta 1000 rek
laminių lapelių, primenančių, 
kad vaikų literatūros popietė į- 
vyks spalio 12 d. Jaunimo cen
tre.

X Andrius Balsys, buvęs ka
riškis, Draugo bendradarbis, su-

X Arnoldas Voketaitis, bas- sirgo ir paguldytas šv. Kry- 
baritonas, dainuoja Mexico Ci- žiaus ligoninėje, 409 kambarys, 
ty, Mėtotoje, tarptautiniame Ligonis yra dr. J. Meškausko 
operos festivalyje — Bellas Ar priežiūroje.
tęs Operos rūmuose. Ten jis at- X Birutė Barodicaitė, 2534 
lieka Verdi “Maobeth” Banąuo W. 46 place, su Illinois Ballet 
rolę ir Verdi “Kaukių balius” trupe šoks Melisamdės rolę sta- 
Samuelio rolę. Spektakliai vyks- tomame“Pellleas and Melisande” 
ta spalio 7, 14, 21 d. Po to grįž spektaklyje spalio 7 d., 9 vai. JAV LB centro valdybos pirm. inž. Br. Nainys, drauge su savo žmona, 

kalbasi bendruomenės reikalais su LB Detroito apyl. pirm. inž. Jonu 
Gaižučiu. Nuotr. K. Sragausko

ŠILTAS KUČĖNIENĖS KONCERTAS
L. D. Kunigaikštienės Birutės mai pripažino laimėjimą

ta Amerikon tolimesniems kon
certams.

X Lietuvių prekybos rūmų
susirinkimas šaukiamas spalio 
8 d., trečiadieni, Dariaus - Girė
no Amerikos legijono salėje, 
4416 Se. Westem Avė. Advoka
tas Oharle3 P. Kai kalbės tema 
“Krizė mūsų politinėje sistemo
je”. Bus pranešimas stipendijų 
reikalu ir aptarti kiti klausimai. 
Prezidentas Casimir G. Oksas 
ir sekr. Bruno Gramont malo
niai kviečia dalyvauti narius ir 
svečius bei viešnias.

X Lemonto lituanistinė mo
kykla jau atsiėmė užsakytus 42 
bilietus į vaikų literatūrinę po
pietę. Šią mokyklą lanko 50 vai 
kų. Lemonto lit. mok. tėvų ko
miteto pirmininku yra Inž. Kęst. 
Biskis, kuris šiuo metu eina ir 
mokyklos vedėjo pareigas.

X švėkšniškių draugija, į- 
fcurta dar 1926 metais Chicago
je, atsikuria po pavykusio švėkš 
nos gimnazijos jubiliejinio mi
nėjimo. Visi švėkšniškiai, buvę 
Švėkšnos gimnazijos mokiniai 
ir mokytojai kviečiami atvykti 
į susirinkimą, kuris įvyks Mar
ąuette Parko parapijos sporto 
salėje š. m. spalių 12 d. 10 vai. 
Bus naujos valdybos rinkimai 
ir stvarstomi ateities veikimo 
planai.

X Jonas Jakubauskas, Chi
cagos gyventojas, gavo žinią iš 
Bostono, 'kad susirgo jo pus
brolis Simonas Jakubauskas. Jis 
atvyko į Ameriką prieš 60 m. 
(Simonas ir jo žmona neseniai 
paminėjo 50 metų vedybų su
kaktį. Jono Jakubausko pussese 
rė Helen Jackson (Jakubaus
kaitė), gimė ir augo So. Bos
tone. Helen Jackson, išdirbus, 
daug metų, pasitraukė į pensiją, 
(bet vis dar atrodo jauna. Jos 
vyresnis brolis Mike Jackson 
tebegyvena IS©. Bostone ir jau
nesnis brolis Edvvard Jackson 
gyvena netoli Bostono su savo 
žmona ir vaikais. Jis turi gerą 
namą ir didelį plotą žemės. Chi
cagos gyventojas J. Jakubaus
kas juos dažnai aplanko.

X Antanas Gustaitis atvyks
ta iš Bostono ir dalyvaus pro-
gramoje LB Cicero apylinkės tims mokėti.

vak. per televizijos stotį WTTW 
(11-tas tinklas). Jos fotografi
ja ir aprašymas buvo iSouth- 
town Economist laikraščio spa
lio 5 d. laidoje.

X Astrauskui Česlovui - Vac
lovui, Vaclovo sūnui, gim. 1911 
m. ir gyvenusiam Alytaus imies 
te, yra laiškas “Draugo” admi
nistracijoje.

X J memorialinį poeto Vy
tauto Mačernio “Vizijų insceni
zavimą Jaunimo centre spalio 
18 d. (šeštadienį) 8 vai. vak. 
bilietai jau parduodami Margi
niuose. Pastatymas ir muzika 
Dariaus Lapinsko. Dalyvauja: 
Aldona Stempužienė, Karilė 
Baltrušaitytė, Leonas Baraus
kas, Bronius Mačiukevičius ir 
Chicagos akademinis jaunimas. 
Rengia studentų ateitininkų 
Korp! Šatrija. Kadangi šiuo su
kaktuviniu spektakliu (25 me
tai nuo poeto mirties) visuome
nėje jaučiamas didelis susidomė
jimas, tai bilietai patartina įsi
gyti iš anksto. (Pr.)

X Chicagos Ateitininkų Sen
draugių balius įvyks spalių 11 
d. — Argo Memorial Hali — 
6050 ISO. Hariem. Programoje: 
skani vakarienė, Ramūno Unde- 
rio ir jo sesers Laimos gitaros 
ir dainos, (šokiai prie čigonų or
kestro, pakili nuotaika jr t.t. 
Kaina vyrams $7, moterims ir 
studentams — $5. Laukia me 
visų. Salė puiki, vietos maši
noms užtektinai. Dėl staliukų 
skambinti Audronei GR 6-8282

(pr.)

CHkUGOJ IR APYLINKĖSE

SLA 301 KUOPOS
SUSIRINKIMAS

SLA 301 kuopa Cicero, III. spa 
lio 1 d. buvo sušaukusi savo 
narių susirinkimą Liberty svetai 
nėję. Nedaug narių teatsilankė. 
Mūsuose įsivyravo nelemtas pa 
protys susirinkimų nelankyti. 
— “Sumokėjau nario mokestį, 
tai kam belankyti susirinki
mus” — kalba ikaį ikurie nariai, 
užmiršdami, kad susirinkimai 
šaukiami ne vien tiktai mokės

BALFAS PRADEDA ŽYGĮ
Įnešant lietuviškąją trispalvę giausi savo širdimis — jie my-

sėkmadiemį Kolumbo Vyčių sa
lėj, Chicagoje, įvyko Balfo 1969 
m. rudens vajaus atidarymas.

Balifo Chicagos apskr. valdy
bos pirm. V. Šimkus įžanginė
je kalboje priminė Lietuvos tai 
kas rudenį, tuo pavyzdžiu skel
biama aukų rinkimo talka Chi
cagoje. Be kitų, Bailias sušel
pia ir vargstančius Lietuvoje. 
Okupantams pakėlus muitus, 
dar daugiau reikės lėšų siunti
niams.

Gen. kons. dr. P. Daužvardis 
pabrėžė, kad kovojant prieš lie
tuvio vargą, tuo pačiu kovoja
ma ir už Lietuvos laisvę. Jeigu 
Lietuva būtų laisva, Balfas ne
būtų reikalingas. Reiškė viltis, 
kad vajus bus sėkmingas. Pasi
džiaugė, kad šios rinkliavos pir 
miniųku yra parinktas adv. Zo
gas. Mlums reikia visas jėgas 
telkti į lietuvišką darbą: ir anks 
tybesnius ateivius, ir naujuo
sius. Konsulate jaučiama, kad 
dabar, kai senoji išeivija ima 
suameri-konėti, trečia, — ketvir
ta karta ima lyg daugiau lietu
vybe domėtis. Tokiuo yra ir adv. 
Zcgas.

Kun. St. šantaras pasigėrė
jo vykusiai paruošta Balfo pro
grama per radiją išvakarėse šio 
vajaus. Balfo valdyba sumani, 
energinga, -reikli, sąžininga. Tu
ri visos visuomenės pasitikėji
mą, o tas garantuoja, kad va
jus bus našus.

Inž. B. Nainys sveikino va
jaus darbuotojus L. bendruo
menės vardu. šafipa yra žmoni
jos (būtinybė. Balfą žmonės re-

li ir tuos, kurių nepažįsta, jiems 
rinkdami aukas. Priminė šv. Kle 
mensą- Hofbauenį, (kuris rink
damas aukas, užėjęs į vienus 
namus, rado įsikarščiiaivu®ius kor 
tuotojus. Paprašius aukos, vie
nas jų spiovė šventajam į veidą, 
o šis, nusišluostęs, tarė: “Tai 
buvo man, o ką duosit našlai
čiams?” Panašų ryžtą reikia 
turėti rinkėjams.

Kun. F. Gureokas pabrėžė, 
kad rinkimas aukų bus tuo sėk
mingesnis, kuo bus daugiau rin 
kėjų. žadėjo prašyti, kad jo 
globoje veikiančios Lietuvos 
dukterys įsijungtų į vajų.

Kun. B. Sugintas pažymėjo, 
kad aukomis daugiausia remia 
neturtingesni. Linkėjo sėkmės.

A. Pužauskas pasidžiaugė, 
kad atvykimui į JAV pats gavo 
afidavitą per Balfą. Visi šį ge
rą sąjūdį turi remti.

Adv. Pr. Zogas, Midland Sa
vings Assn. prezidentas, vajaus 
pirmininkas, padėkojo, kad jis 
buvo pakviestas vajaus globė
ju. Visiems išvien dirbant, bus 
pasiekta gerų rezultatų. Adv. 
Zogas pats paaukojo 100 dol ir 
apsiėmė apmokėti parengimo iš 
laidas.

K. Bružas priminė, (kad oku
pantai labai puola Balfą, bet tai 
nenugązdina, o tik daugiau ryž 
to iššaukia. Pravedė skyrių pra 
nešimus.

Iš skyrių pranešimus atliko:
Bridgeporto _  E. Litvinas,
Marąuette Parko — Ūselis (pe
reitais metais šis skyrius surin
ko trečdalį visu aukų), Brigh
ton Parko — Sereičikas, Cice-

draugija gražiai tęsia savo tra
dicijas ne tik socialinio bendra
vimo, bet ii' kultūrinių parengi
mų srityje.

šeštadienio vakare pradžiugi
no publiką Jaunimo centre, Chi
cagoj, suorganizavusi solistės 
Dalios Kučėnienės dainų kon 
certą.

Mūsų solistė pažangi. Ji ir 
sėkminga universitetinėse stu
dijose, ir gabiai valdo plunksną 
ir turi skambų balsą, kurį nuo
lat kultivuoja, čikagiškiai mie
lai prisimena jos taip sklandų 
pasirodymą muz. Motekaitienės 
pastatytoj Pergolesa operoje 
“Ponia tarnaitė”, o dabar tu
rėjo džiaugsmo pasigėrėti ir 
jos nuolat progresuojančia bal
so 'kultūra ir paruoštu turtingu 
repertuaru.

Repertuaras

Koncerte pynėsi lietuviai kom 
pozitoriai su pasaulinio garso 
įvairių tautų kūrėjais, užlei
džiant aiškią persvarą pastarie
siems, ypač Schubertui (Wohin, 
Die Krache, Das Fischer Maed- 
chen, Liebesbotschaft) ir De 
bussy (Fėtes Galantes, žodžiai 
Veriamo).

Solistė matyti pamėgusi ari
jas. Koncertą ir pradėjo arija 
Gaire Selve iš Randelio operos 
“Atalanta”.

(Solistė gabiai studijuoja ne 
tik dainavimą, bet ir kalbas, 
tai jai nebuvo sunkumų scenoje 
pasirodyti su dainomis vokiečių, 
prancūzų, italų, ispanų kalba.

Ypač lietuviškai publikai bu
vo prie širdies, kai jau pirmo
je koncerto dalyje išgirdo sklan 
džiai perteiktas Jakubėno “Gė
les iš šieno“ ir Tallat Kelpšos 
“Rūpinosi, motinėlė”.

Pirmąją koncerto dalį solistė 
sėkmingai baigė arija iš Doni- 
zetti operos — “Lucia di Lafrier 
moor”. Ir čia solistei, šalia mūsų 
talentingojo D. Lapinsko forte
pijono palydos, talkino fleita. 
Ši trio publiką itin žavėjo, ir 
tai buvo ilgesnis numeris, sklan 
džia slinktimi atliktas. Malonu 
buvo sėkti solistės balso skam
bumą berungtyniaujant su flei 
ta, publikos nuotaikos ir ploji-

fo oro EmEnmag KSudfl
raasonamuiL

Spalvingas solistės koloratū
rinis sopranas dar labiau išryš
kėjo, pabaigoje bisui duodant 
“Nakties karalienės” ariją iš 
Mozarto “Užburtosios fleitos”. 

Klausytojai džiaugėsi kai so- Solistės gerbėjai mūsų daininin 
kę apsupę rožių ir 'kitų žiedų 
puokštėmis.

Pažymėtina, kad tarp gausių 
koncerto dalyvių matėsi svečių 
iš Clevelando, Detroito, Toron
to.

solis-
tei. Fleita griežė H. La Jeune. 

Lapinsko dainos

lsitė, D. Lapinsko išradingai 
ananžuotų liaudies dainų melo
dijomis nukėlė visų mintis į 
Lietuvos kaimą. Su nuoširdžiu 
įsijautimu padainavo: Oi ką 
kalba linelis, Išbėg iš Rusnės 
kaimo, Augo putinas. Susilaukė 
karštų plojimų ir solistė, ir kam 
pozitorius.

Šį jaukų koncertą solistė už
baigė melodingai išpildydama 
kūrinius kompozitorių: Lunos, 
Turines, Rodrigo, Fallos.

Gausiai susirinkusi publika 
džiaugėsi solistės stipria balso 
medžiaga ir jos nuoširdžiomis 
pastangomis daryti pažangą. Pir 
mas jos didesnio masto indivi
dualus koncertas buvo sėkmin
gas ir viltingas. Džiugu, kad 
solistei atlikus taip gausią, tur
tingą dainų programą, nesijau
tė jokio pavargimo, nors dėl Išil

Veiklios vadovės
Koncertą rengė 'birutininkių 

centro valdyba: pirm. M. Ba- 
(hiekienė, vicep. V. Kulikauskie
nė, sekr. L. Dainauskienė, ūkio 
reikalams J. Žitkuvienė, iždin. 
M. Jautakienė. Draugija Chica
goje veikia jau 17 metų. Po kon 
certo daugelis mūsų kultūrinių 
parengimų mėgėjų turėjo pro
gos kartu su soliste, akompa
niatorium 'komp. Lapinsku ir 
kitais scenos darbuotojais pasi
vaišinti Čiurlionio galerijos sa
lėj kavute ir Skaniais kepiniais.

J. Daug.

Skautų vadovai ir vadovės šių metų Romuvos stovykloje su svečiais iš 
Chicagos (antroje eil. iš kairės) : LS brolijos jūrų skautų skyriaus ve
dėju j. s. Juodeliu ir LSB vyr. skaut. v. s. VI Vijeikiu Vidury prel. 
dr. J. Tadarauskas. Nuotr. S. Dapkaus

IŠ AR T! IR TOLI

ruošiamajame rudens baliuje 
spalio 11 d. 7 vai. vak. šv. An-

Susirinkusieji nariai maloniai 
nustebę, gaudami čekius _  pe-

tano parapijos salėje. Bilietus reitų metų dividendus. Bendra
galima užsisakyti tel. 652-7413.

(pr.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

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

X Į vaikų literatūros popie
tę, kuri įvyks š. m. spalių m.
12 d., 3 vai. valk., Jaunimo cen
tre, bilietai gaunami “Margi
niuose” ir pas platintojus.

(pr.)
X Jaunas lietuvis ieško kam

bario. Rašykite: Draugas, AD- 
8317, 4545 W. 63rd St., Chica
go, Iii. 60629. (sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris reprezentuoja Glore _  Lietuviška mįslė: Vande-
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. ny gimė, vandeny augo, su moti- 
FI 6-1234. Albinas turi daug na pasimetė ir numirė. Atsa- 
metų asmeniško patyrimo su kymas: Druska.
akcijomis ir jums sąžiningai pa- — Taip daug priėdė, kad už 
tara investavime vertybėse. uodegos pilvo nematyt. (Mažei- 

_ jkiškių patarlei.

kuopos gautų dividendų suma 
siekė 652,38 dol., o jaunamečių 
— 114,56 dol.

Apdrauda yra naudinga ir rei 
'kalinga). Ištikus nelaimei nerei
kia elgetauti — pas kitus pra
šyti. Taigi SLA ir LRKS yra 
labai naudingos organizacijos. 
Draudimo reikalais visada ga
lima kreiptis į jų centrus ir gau 
ti naudingų informacijų. Visada 
veikime šūkiu ‘13avas pas sa
vus!” K. P. Deveikis

BUTŲ APLEIDUS MIESTĄ 
UŽ $100,000

Dabar eina teismas aštuonių 
vyrų kaltinamų suokalbiavimu 
sukelti riaušes pernai įvykusios 
demokratų konvencijos metu. 
Iškeliamas įdomus dalykas, kad 
vienas tos aštuoniukės, Abbie 
Hoffman, esą anuomet prasita
ręs, -kad miestui būtų pravartu 
jam duoti $100,000 ir jis mies
tą 'apleistų ir išvažiuotų. Teis
mas gali užsitęsti keletą mėne
sių.

mia, bet juk nei vienas pats au-; ro — dr. Motuzienė, (įdomiu, 
tos neatneša. Tenka paprašyti, kad Cicero valdvba sudaro 8
Žadėjo (bendruomenės veikėjus 
prašyti įsijungti j jį vajų.

ponios, visos akndemikės), Be- 
verlv Shores - Kavsliūnienė, Le

Kun. J. Prunskis pagyrė, kad rnonto - Balčiūn ą s Town of La 
vajaus vykdytojai yra turtin- ke - J. Litvinas, Gage Parko

AUSTRALIJOJE

— Vydūno minėjimą suruošė 
LB Australijos krašto Geelongo 
skyriaus valdyba, vadovaujama 
A. Jomanto. Ta proga buvo su 
ruošta Vydūno ir kitų mūsų ra
šytojų raštų paroda, kuriai eks 
ponatus parūpino žinomas kul
tūrininkas Antanas Krausas, 
minėjimo metu skaitęs paskai
tą apie Vydūną. Meninę dalį at
liko melburmiškiai lietuviai me
nininkai, jų tainpe ir gerai pa
ruoštas choras.

— Rašytojo Putino minėji-
Baleišytė, Roselando - Ūsevičiū- mas SU!ru,Ogtas ISĮydnejuje. Ruo- 
tė, 18-tos kolonijos — Naviskas, katalikų draugija, pasitelku- 
Waukegano - Petrauskas, Gary gi edę talkininkų. Minėjimą pra- 
Indiana . Tavaras, 108 Skyriaus vedė g ,sko.rulis. Specialiai Pu- 
- Simokaitienė, Melrose Paiko - tinu. (poemą pask,aitė poe
kun. St. Šantaras: papasakojo, tas Jūragis. Atsiminimų
kad skyrius pirma išsiunčia laiš pluoštą apie poetą paskaitė Pū
kus, prašydamas autos; kurie tino sesuo ipoetė M Mykojaįty. 
iki nustatytos datos neatsiun- tė . Slavėnienė. Buvo dainų,

Scena iš “Curley McDimple” Broadvvay centre, Nevv Yorke. Curley -—
Janina Mathews, sol. Juodytes - Mathevva dukrelė. Nuotr, Vyt. Maželio

čia, iš tų nuėjus asmeniškai iš
renkama. Elgino - A. Dzirvo
nas perteikė Bobelieinės prane
šimą.

V. Šimkus iškėlė didelius nuo
pelnus dr. (Sidrio, toris pats au
koja Balfui po 500 dol. kasmet 
ir iš apylinkės dar tiek suren
ka.

Alb. Dzirvonas perdavė centro 
pirm. kun. Martinkaus ir visos 
centro valdybos sveikinimą. Pra 
nešė, kad Balfo šelpiamų sąra
šą sudaro 6,000 asmenų. Visose 
kolonijose pernai surinkta 
63,000 dol.
Vienam išeitų po 10 dol. Svar
bu aukas padauginti.

Dr. Sidrys, atvažiavęs į va
jaus atidarymą iš Streaton, III. 
(100 mylių nuo Chicagos) pa
pasakojo, kad nors ten lietuviai 
kiai kurie nuo kits kito nutolę 
už 50 mylių, įtraukiami į aukų 
neisimą.

Buvo pranešta, kad vajų pra
dedant V. Šimkus su žmona ir 
inž. Rudis su žmona atsiuntė po 
100 dol., kun. B. Sugintas — 
50 dol.

Tą pačią dieną įsisteigė nau
jas Amerikos lietuvių skyrius 
Chicagoje. Jo pradininkai: adv. 
P. Zogas ir J. Evans.

Visą parengimą gyvai prave
dė V. Šimkus.

Pabaigoje vajaus darbuotojai 
buvo pavaišinti skania vakarie
ne. «

Pažymėtina, kad pernai tokio 
vajaus metu Chicagoje surink
ta apie 25.000 dol.; tada rinkė
jų ibuvo apie 200.

dėklamacijų ir kt.
— Newcastle suruoštoje nau 

jųjų emigrantų dvidešimtmečio 
parodoje dalyvavo ir lietuviai 
su mediniais kryžiais ir didžiu
liu “Vargo mokyklos“ drožiniu. 
Per televiziją kalbėjo Jūratė 
Ivinskienė, apibūdinusi lietuvių 
gyvenimą.

— Lietuvių salės statyba Mel 
bouime vyksta pilnu tempu. Buv. 
pastatas nugriautas; jo vietoje 
žada veikiai iškilti naujas lietu
vių kultūrinis centras.

— Pavergtųjų tautų diena 
suruošta Melboume. Joje daly
vavo ir- lietuviai.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— J. Vilčinskas, D. Britani

jos lietuvių s-gos pirmininkas, 
dalyvavo Britų Darbo partijos 
metinėje konferencijoje kaip 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos atstovas. Konferencija įvy
ko rūgs. 29— spalio 3 dieno
mis.

— “Gražinos“ liet. moterų 
draugija Coventryje spalio 25 
d. ruošia metinį pobūvį. Progra
mą atliks liet. Skautų tautinių 
šokių grupė, atvykusi iš Nottin- 
gharno. Grupei vadovauja Elena 
Dajmaševičiūtė.

— Tautos šventės minėjimą 
spalio 4 d. suruošė Nottingha- 
mo LAS Skyrius. Paskaitą skai 
tė P. Mašalaitis, programą at
liko Londono lietuvių jaunimas.

— Manchesterio lietuvių li
tuanistinė mokykla mokslo me
tus pradėjo spalio 5 d.

KANADOJ

_ Kun. Petras Rožaitis (Ro-
settis) iš Liurdo parapijos To
ronte perkeltas į St. James pa
rapiją. Yra gimęs St. Cathari
nes, kunigu įšventintas 1943 m. 
Jo abudu tėvai lietuviai. Nors 
su lietuviais neturi galimybės 
bendrauti, gimtosios kalbos nė
ra pamiršęs.

— Lietuvių filatelistų drau
gija plečia ir gyvina savo veik
lą. Draugijos pirmininku yra P. 
Morkūnas. Daug joje dirfoa kum 
B. Jurkšas, tvarkydamas pašto 
ženklų parūpinimą ir kitus rei
kalus. šią vasarą lankydamasis 
Europoje, domėjosi lietuviškais 
paisto ženklais, lietuviškomis 
monetomis ir kt.

_  Dr. Alfredas Kulpavičius,
žinomas architektas, pagamino 
projektą a. a. Izabelės Matuse
vičiūtės paminklui, — bronzoje 
atlieta lietuviška koplytėlė — 
koplytstulpis.

— K. Otto, žinomas spaustu
vininkas — linotipininkas ir 
metrompažas, susirgo ir buvo 
Šv. Juozapo ligoninėje Tbronte 
operuotas. Pamažu taisosi.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Seserys Astra ir Roma 

Giedraitytės, kaunietės, yra iš
kovojusios visos Sovietų sąjun
gos K jaunių stalo teniso moterų 
meisterių titulą.

— Skuode suruošta 
gėlių paroda.

rudens

Vasaros stovyklas prisiminus. 
Moksleivių ateitininkų c. v. pirm. 
Algis Puteria — “Olimpiados bėgi
kas”. Nuotr. M. Borusieuėf


