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Varžomi rašytojai, menininkai, 
studentai

Varšuva. — Vakarų stebėto
jai teigia: V. Gomulkos režimas 
vis tebėra įsistiprinęs ir nematyt 
jokių laisvėjimo apraiškų. Poli
cijos įtaka pastebima įvairiose gy
venimo srityse. Prieš kelerius 
metus buvus atoslūgiui kultūros 
srityje, šiuo metu, jau keli me
tai iš eilės, pastebimi suvaržy
mai, liečią krašto rašytojus, me
nininkus, aišku, ir studentus.

Nepastebima esant rimtesniam 
Gomulkos varžovui. Vis dėlto 
nepaneigiama: gen. M. Moczar, 
kietos, su tautinėmis tendencijo
mis atmieštos krypties atstovas, 
dar laukia “savo dienų”. Jo pa
žiūrose įžiūrima ir prieš sovietus 
nukreipta, nors ir paslėpta, kryp
tis.

Gomulka lankėsi Maskvoje
V. Gomulkos vadovaujama 

delegacija neseniai lankėsi Mask
voje ir tarėsi su Kremliaus vadais. 
Vakaruose patirta, kad Maskvos 
vadai pažadėję Lenkijai ūkio pa
ramą (ūkio sunkumai nemaži, 
čia turi reikšmės ir buvęs men
kas derlius), rusai pasiūlę žalia
vų bei žemės ūkio gaminių, be 
to, ir kreditų.

Kremliui ypatingai rūpėjęs 
klausimas: Lenkija turėtų gauti 
Vak. Vokietijos patikinimą dėl 
“pastovios padėties” ryšių Euro
poje. Lenkų spauda pastaruoju 
metu neslepia minties: esą, Vak. 
Vokietijoj esama “sveikai galvo
jančių veiksnių”, su kuriais būtų 
įmanomi pasikalbėjimai rytų Eu
ropos klausimais.

Bet... nepasitikima vokiečiais
Tačiau Lenkijos spauda diena 

iš dienos savo skaitytojams pie
šia vak. vokiečių “revanšizmo, 
keršto” vaizdą. Nuolat primena
mi vokiečių karo metu įvykdyti 
nusikaltimai. Aišku, kad vokie
čiais nepasitikėjimas, tai pats ge
riausias prosovietinės režimo po
litikos argumentas.

Eilinis lenkas apsilankiusiam 
Vakarų kraštų gyventojui daž
nai teigia: “Mes nemėgstame ru
sų, tačiau kas mus galėtų apgin
ti, vokiečiams puolus”?

Vis laukiama popiežiaus vieš
nagė Lenkijoje

Krašto režimo ir Romos katali
kų Bažnyčios santykiai, ligšiol 
buvę įtempti, bet , kaip prane
ša Vakarų spaudos atstovai, 
šiuo metu žymiai atslūgę. Bent 
nekalbama apie stambesnio mas
to nesutarimus. Kardinolas Stp. 
Višinskis, režimui sutikus, va
kar išvyko į Romą dalyvauti 
Vyskupų sinode.
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Y. Gomulka tebevaržo Lenkijos
etudaatoį RMartttjusį atoaininto

David Kennedy, iždo žinybos vado
vas Washingtone, pažymėjęs pastan
gas kovoti su infliacija ir didesnio be
darbių skaičiaus grėsme. (Jie rugsėjo 
mėn. sudarė 4% gyventojų). Kennedy 
vakar kalbėjo Chicagoje

Europa sveikina
astronautus

Europiečių džiūgavimo 
nuotaikos — neišblėsusios

PARYŽIUS. — Kaip paaiškė
jo, trims astronautams š'uo 
metu lankant Europos kraštus, 
JU gyventojų entuziazmas nėra 
išblėsęs, beveik trims mėne
siams nuo Sygxo jmėnulj pra 
slinkus.

Jie visur gerbiami, apdova
nojami, juos priima vyriausy
bių galvos, gyventojai prašo 
autografų. Paryžiaus visi dien
raščiai ir komunistų “L’Huma- 
nite’ ’’ neišskyrus, astronautam, 
jų viešnagei paskyrė pirmuosius 
puslapius. “Figaro” dienraštis 
apdovanojo astronautus juvely
rų pagamintu auksin:u mėnu- 
lyjelyje nutūpti prietaiso mode
liu.

Komunistai nepatenkinti 
Pompidou užuomina

Komunistų “L’Humanite” puo 
lė prezidentą G. Pompidou. E- 
są, jis panaudojęs “šaltojo karo 
sąvokas”, nes buvo pažymėjęs, 
jog trys astronautai “atstova
vo mėnuly ne tik žmoniją, bet 
ir laisvąjį pasaulį”. Tas “pasau
lis”, anot komunistų, neapimąs 
komunistų.

Gen. Wheeler
Japonijoje

Tartasi Okinavos salos 
klausimu

TOKIO. — JAV gen. štabo 
viršininkas gen. E. G. Wheeler, 
grįždamas iš P. Vietnamo, lan
kėsi Japonijoje. Jis tarėsi su 
ministerių pirm. Eisaku Šato, 
užsienio reik. ministerių K. Ai- 
chi ir kitais. Buvo iškelta Oki
navos salos reikšmė Azijos gy
nybos strategijoje.

Wheeler reiškė viltį, kad O- 
kinavos salos grąžinimo Japo
nijai klausimas būsiąs išspręs
tas ir patenkint abi šalis. Ge
nerolas jau yra, grįžęs į JAV.

Katalikų sluoksniuose mano
ma, kad popiežiaus Pauliaus VI 
kitais metais gali lankytis Lenki
joje — tai būtų jo pirmoji vieš
nagė komunistinio režimo kraš
te.

Vis dėlto... režimo atstovai 
neseniai yra pareiškę, kad Pau
lius VI būtų laukiamas kaip... 
Lenkijos vyriausybės, bet ne ka
talikų hierarchijos svečias. Šiuo 
metu dar neturima žinių, kokia 
šiuo požiūriu Vatikano pažiūra. 
Pats Popiežius, kaip atskirais at
vejais skelbta, yra pasisakęs, mie
lai sutinkąs, lankytis Lenkijoje, 
krašte su žymia katalikų gyven- 

1 tojįį persvara. .........

KRAŠTUTINIEJI TRIUKŠMAUJA 

CHICAGOJE
Jaunuoliai, SDS atskalūnai daužė Chicagos namų, automobilių langus — Spauda kelia 
komunistų kurstomos rankos vaidmenį — Kelių dienų triukšmavimai vėl kelia krašto 
dėmesį

Naujas komunistų sukurstytų 
siautėjimas

Chicago. — Šis miestas šio
mis dienomis vėl pergyvena 
kraštutiniųjų studentų bei kitų 
jaunuolių rengiamas demonstra
cijas ir sūsidūrimus su policija. 
Demonstracijos rengtos iš anks
to ir vietos policijos įstaigos bu
vo davusios leidimus jaunuoliam 
vykdyti eisenas.

Užvakar, spalio 8 d., vėlai va
kare Lincoln Parke įvyko demon 
stracija, kurioje visa eilė komu
nistų sukurstytų jaunuolių kurs
tė prieš esamą tvarką ir šmeižė 
vietos policiją.

Kurstančių kalbų įkaitinti, 
nuolat šaukdami Ho, Ho Chi 
Minh bei nešdami Vietkongo vė 
liavą, jaunuoliai (jų buvo tarp 
300 - 500) būriais žygiavo žino
mo Drake viešbučio kryptimi. 
Jie šūkavo: sunaikinti jį, ten 
gyvena turtingieji... Bežygiuo
jant kraštutiniesiems, įvyko dau 
gybė vandalizmo veiksmų. Tai į- 
vyko arčiau šiaurinės miesto da
lies esančiuose rajonuose.

KINIJOS PASIŪLYMAI 
MASKVA!

Primena rusams: nepamirškite 
istorijos klaidų...

MASKVA. — Kinų diplomatų 
Maskvoje žiniomis,. šiuo metų 
Pekine vykstą sovietų - kinų at
stovų pasitarimai. Jų tikslas — 
nustatyti pasitarimų pradžios 
datą.

TOKIO. — Kom. Kinija, jos 
Hsinhua spaudos agentūra an
glų kalba paskelbė penkis rei
kalavimus — pasiūlymus netru
kus numatomų rusų - kinų pa
sitarimų reikalu.

Pirmasis pasiūlymas; “Reikia 
atskirti teisingus bei klaidin
gus įvykius istorijoje ir pri
pažinti, kad rusų carų — impe
rializmo atstovų su kinais pasi
rašytos sutartys, kuriomis nu
statytos dabartinės kinų - sovie
tų sienos, nebuvo “lygių part
nerių” pobūdžio. Toliau siūlo
ma, kad tomis sutartimis pasi
rėmus būtų siekiama pagrindi
nio susitarimo. Kinija pažymi 
nereikalaujanti jai grąžinti tų 
žemių, kurias buvo užgrobusi 
carų Rusija.

Kinai diplomatai
Maskvoje

Kinai Maskvoje 
daugiau pasirodo viešumoje
MASKVA. — Vakarų spau

dos atstovų Maskvoje žiniomis, 
kinai diplomatai, eilę metų so
vietų sostinėje buvę atsiskyrę 
ir nesirodę viešumoje, pasta
ruoju metu jau apleidžiu savo 
“kiautą”. Manoma, kad tai nau
jas posūkis Pekino diplomatinių 
papročių bare.

Kom. Kinijos diplomatai Mas 
kvoje šio mėnesio pradžioje bu
vo surengę didelį priėmimą, mi
nint komunistinio režimo Ki
nijoje įvedimo 20 metų sukak
tį. Vėliau jie dalyvavo vieno 
Vakarų diplomu.1 o priėmime n

Daužė krautuvių, namų, auto 
mašinų langus

Šimtai jaunuolių, į jų tarpą įsi
jungus ir keliasdešimt atvyku
sių iš kitų valstijų, net Seattle, 
Washinglon, apsirūpinę šalmais, 
plytomis, lazdomis, akmenimis, 
išdaužė kelis šimtus langų na
muose, krautuvėse, automobiliuo 
se. Pasilikusių dalis Lincoln 
Parke sudegino suolus.

Policija riaušėms buvo pasi
ruošus ir pastojusi kelią tramdė

Jaunuoliai - maištininkai vėl siau
tėja

Siūlo naują sutartį, atitraukti 
dalinius

Kinai dar siūlo, kad “šalis, 
turinti savo žinioje teritoriją, 
įsigytą pažeidus minėtas su
tartis, principe ją turi sugrą
žinti”, bet gi šiuo reikalu gali 
būti atitinkamai susitarta. Pa
siūlyta sudaryti naują sutartį, 
vykdyti sienų kontrolę.

Pagaliau, nurodoma. kad 
prieš galutinai susitariant, rei
kalinga išlaikyti dabartinę pa
dėtį, vengti ngikluotų susidūri
mų, be to, iš pasienio sričių ati
traukti karių dalinius.

Brazilijos naujasis prezidentas gen. 
Emilio Garrastazu Mediči. Jis pakeis 
ligšiolinį, sunkiai susirgusį prezidentą 
da Costa a Silva.

KALENDORIUS
Spalio 10 d.: šv. Pranciškus 

Bor., šv. Tanka, Gilvydas, Auk
sė.

Spalio 11 d.: šv. Eufridas, šv. 
Zinaida, Beraustas, Dauvydė.

gyvai kalbėjosi su visa eile kvie 
stų svečių, taip pat ir su rusais 
bei amerikiečiais. Tokių pasi
kalbėjimų anksčiau buvo ven
giama. Pastarasis priėmimas 
sutapo su Pekino paskelbta ži
nia apie numatomus pasitari
mus su rusais sienų klausimu.?

sukurstytus jaunuolius.
Pakekmės: buvo suimta dau

giau 60 asmenų, apie 20 sužeis
ta ir daugumoje policijos parej- 
gūnų, trys asmenys sužeisti poli
cininkams turėjus panaudoti šau 
namuosius ginklus. Sklaidant 
vandalus, policija buvo priversta 
panaudoti ir ašarines dujas.

Organizatoriai, vykdytojai —- 
kraštutinioji atskala

Spalio 8 ir kitų dienų demon
stracijas bei smurto apraiškas kė
lė, vykdė SDS organizacijos vad. 
Weatherman, kraštutiniųjų at
skala. Jie pasiryžę smurtui, nors 
ir teigia, kad tik policininkai nau 
doja smurto priemones.

Spalio 8 d. įvykiai betgi liudi
jo, kad ne tvarkos dabotojai, bet 
sukurstyti jaunuoliai buvo smur
to vykdytojai. Spauda nurodė, 
kad policijai nesunku susidoroti 
su, palyginti, negausia “kovoto
jų” grupe, tačiau šie gerai pasi
rengę ir pajėgūs vykdyti sabota
žo, vandalizmo, partizaninio po
būdžio puolimą ir ypač minios 
provokavimo, kurstymo veiks
mus. Dėl to policijos laukia atsa
kingi uždaviniai. Ji pasiryžusi ne
leisti vėl pasikartoti 1968 m,, de
mokratų partijos rinkiminio su
važiavimo metu, vykusias “kau
tynes” Chicagos miesto centre. 
Vis dėlto, riaušės vyko ir vakar, 
jų dar žymesnių, ties teismo rū
mais, laukiama šiandien.

Trečiadienio išpuolius griež
tai pasmerkė Chicagos meras 
R. J. Daley. Priešingai kai ku
rios spaudos (“Daily News”) 
teigimams apie “vaikų veiks
mus”, meras nurodė, kad triukš 
mavo bei vandalų “žygius” vyk 
dė jaunuoliai tarp 18 ir 25 m. 
amžiaus. “Beprasmiškai buvo 
puolami žmonės, naikinama nuo 
savybė...”

Būdinga, kad “žygdarbius” 
vykdė, be mažų išimčių, dau
gumoje baltieji.

Spauda nurodo į komunistų 
suokalbį

Chicagos spauda plačiai vaiz
davo įvykius, tačiau iš keturių 
didžiųjų dienraščių, tik “Chica
go Tribūne” ir “Today” ryžtingai 
smerkė sukurstytus jaunuolius ir 
ryškino tikruosius, užkulisių kal
tininkus — komunistus. “Chica
go Tribūne” pirmam puslapy pa 
skelbė vykusį šaržą, kuriame pa 
vaizduota komunistų kurstoma 
ranka ir barzdotas jaunuolis, sa
vo tuščia galva siekiąs pramuš
ti “įstatymo ir tvarkos” sieną.

Tas pats dienraštis vedamaja
me pritarė skaitytojų siūlymui gy 
ventojams - patriotams kelti vė
liavas, bent tol, kol Chicagoje 
vyks byla, kurioje teisiami kurs
tę pernai vasaros riaušes. Tuo 
būdu, siūloma reikšti nepritari
mą tiems, kurie savo nepasitenki 
nimą reiškia riaušių bei smurto 
keliu. Piliečiai neturėtų kreipti 
dėmesio į negausių šūkavimus 
plačia burna ir turėtų ramiai 
vykdyti savo kasdieninius darbus.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilta, galima perkū
nija ar lietus, temp. sieks apie 
80 laipsnių F., ryt — kiek vė
siau, galimas lietus.

Saulė teka: 6:57. leidžias 6: 
1& .................

R. J. Daley, Chicagos meras: ne tik 
mes, bet ir kiti miestai pasauly ne
pakęs tokių reiškinių, tai ne vaikų, 
bet 18-25 m. žmonių žygdarbiai...

Kinijos taikus mostas 

JAV link?

JAV vyriausybė svarstanti 
atsakymą Kinijai

NEW YORK. — “New York 
Times” vakardienos žiniomis, 
Nixono vyriausybės sluoksniai 
patyrę apie Kom. Kinijos norą 
sušvelninti ligšiol buvusias Pe
kino rūsčias nuotaikas Wash- 
ingtono atžvilgiu. Šiuo metu, 
pasak idenraščlo, vyriausybės 
įstaigos sostinėje svarstančios, 
kuriuo būdu atsakyti Kinijai ir 
kuriuo keliu pradėti naujus pa
sitarimus.

Laikraštis pridūrė, kad Va
karų kraštų diplomatų žiniomis 
iš Pekino, Kinijos komunistinio 
režimo 20 metų sukakties die
nomis kinai, kalbose ar per ra
diją, palyginti, griežtai nepuolę 
JAV-bių.

• Izraelio aviacija vėl puolė 
arabų sritis išilgai Suezo kana
lo.

Nuostoliai Vietname sumažėjo
Nuostoliai — žemiausi per 

3 metus
SAIGONAS. — Karinės va

dovybės žiniomis, praėjusią sa
vaitę JAV karių P. Vietname 
žuvo 64. Tai pats mažiausias 
skaičius per pastaruosius tre
jus metus, tiksliau — 34 mė
nesius, nuo 1966 m. gruodžio 
mėn. Pagal ligi spalio 4 d. pas
kelbtus duomenis matyti, kad 
Vietname žuvusių JAV vyrų 
skaičius dabar, prez. Nixonui 
esant prezidentu, vidutiniškai 
34% mažesnis, palyginus su b. 
prezidento Johnsono valdymo 
tarpsniu.

Buvo mažesni ir P. Vietnamo 
vyrų ir komunistų nuostoliai.

Eilinis vaizdas Pietų Vietname: JAV artilerijos vyrai pasiruošę ap
šaudyti Vietkongo galimus jsistiprinimus. Patrankos apsaugotos sifilio 
Kaišais. .... ’•

Čekoslovakijoje
Praha varžys keliones

Sunkiau bus išvykti iš krašto, 
į jį patekti

PRAHA. — Radijo žiniomis, 
Čekoslovakijos vyriausybė nu
tarusi paskelbti naujas prie
mones, kuriomis tvarkoma pi
liečių vykimas į užsienio kraš
tus ir užsieniečių keliavimas į 
Čekoslovakiją. Tos priemonės 
laikomos “nepaprastomis” ir, 
stebėtojų nuomone, jau šiomis 
dienomis keliavimas būsiąs žy
miai suvaržytas. Llgolši vizos 
keliauti į užsienio kraštus buvo 
teikiamos, palyginti, nesunkiai.

Pagal neoficla’ias žinias gali 
būt visai uždarytos krašto sie
nos.
50,000 piliečių apleido kraštą

Sienas uždarius, manoma už
kirsti kelią žmonių su patyri
mu bei svarbiomis profesijo
mis bėgimui iš krašto. Jie vyks 
ta tariamai atostogų ir... ne
grįžta.

Nuo 1968 m. rusų su jų sate
litais įvykdytos invazijos iš 
krašto į užsienį išvyko daugiau 
kaip 50,000 Čekoslovakijos pi
liečių.

“Dubčekizmas’’ — nauja 
sąvoka

Slovakų dienraštis “Pravda” 
nuo spalio 8 d. naudoja naują 
sąvoką — “Dubčekizmas”. E- 
są, “dubčekizmas turėjo katas
trofiškų padarinių komunistų 
partijai, bendruomenei ir tarp
tautiniam komunistų judėji
mui”.

Praėj. savaitę žuvo 209 Pietų 
Vietnamo kariai, gi komunistų 
krito 1,899.

Paryžiuje
Komunistai kalba apie 

“Nixono karą”
PARYŽIUS. — Vakar čia įvy 

kęs 37-sis taikos pasitarimų po
sėdis ir vėl buvo nevaisingas. 
Abi pusės kaltino viena kitą. 
Komunistai teigė, kad karas P. 
Vietname virtęs “Nixono karu”. 
JAV delegatas H. C. Lodgs at
kirto, kad Nixonas, atvirkščiai, 
yro dėjęs eilę pastangų taikai 
pasiekti.
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GOLFO VARŽYBOS
Chicagos Lietuvių golfo klu-į 

bo pirmenybės Įvyko rugsėjo 21 
d., Palos Country Club. Varžy
bose dalyvavo 85 žaidėjai. Tai 
bene didžiausias dalyvių skai
čius klubo žaidynėse.

P. Massie nepavyko šiais me
tais apginti LB Chicagos apygar
dos skirtos pereinamos taurės ir 
ją teko perleisti R. Panarui (81 
smūgis).

II vietą ir Ilinois Lietuvių gy
dytojų draugijos taurę laimėjo J. 
Baris (83 smūgiai).

III vieta ir ALIAS-Chicagos sky 
riaus taurė atiteko L. Pieniui 
(85 smūgiai).

4 v. — P. Massie (85)
5v. — B. Šmaižys (86)
6. y. — N. Janickas (87)
7 v. — E. Lapas (88)

8 v. — O. Nakas (90)
9 v. —J.Kub ilius (90)
10 v.—I. Kregždys (91)
Šia proga norisi iškelti mūsų 

seno golfo “vliko” adv. J. Zurio 
gražų žestą. 84 smūgių rezulta
tas Zųriui suteikė 3-čią vietą 
pirmenybėse, tačiau jis išreiškė 
bekompromisinį pageidavimą, 
kad III vietos taurė būtų perleista 
jaunesniam ir daug žadančiam 
klubo nariui — sekančios vietos 
laimėtojui L. Pieniui. Negana to, 
advokatas siekdamas skatinti to
limesnes klubo varžybas, pasky
rė taurę 36 skylių laimėtojui.

Išvedus rezultatus, remiantis 
išlyginamaisiais smūgiais, var
tas ir ČLGK taurę laimėjo A. Ur 
banavičius su ypatingu žemu 60 
smūgiu rezultatu. Il-je vietoje su 
67 smūgiais liko J. Borevičius, 
SJ, ir toliau sekė:

3 y.— H. Martin
4 v. — J. Zabukas
5 v. — A. Rūkštelė
6 v. — S. Jokubauskas
7 v. — Z. Urba
8 v. — J. Valaitis
9 v. — M. Jagutis
10 v. — Z. Petkus
Jaunių grupėje dalyvavo 8 var

žovai. I vietą su 86 smūgiais lai
mėjo 13 (1) metų svečias iš Cle
velando d'r. J. Kisieliaus sūnus.

11-je vietoje Kko A. Baris (87).
Iš ČLGK svečių tarpo geriau

siai pasirodė E. Schuemman (81) 
ir, remiantis išlyginimu, J. La
zauskas.

Viena iš varžybų staigmenų at
sitiko ant 9-tos, par 4,315 jardų 
ilgumo skylės. Tur būt pirmą kar 
tą savo gyvenime J. Statkus pa
darė “eagle” (įmušė sviedinuką 
j skylę dviem smūgiais). Tai “pro 
fesionalinis” atsiekimas. Paminė
tinas ir kitas atvejis, kuris retai 
ištinka net ir mėgėją. Klubo 
narys J. pasiekė pievelę 2 smū
giais, bet užbaigė pievelės žaidi

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Ignas Žalys, buv. Montrea- 

lio ir Quebeco provincijos meis
teris, dalyvauja šį savaitgalį 19- 
69 metų Quebeco pirmenybėse. 
I. Žalys pasižymi ir koresponden 
ciniam šachmatų žaidime. New* 
Yorke leidžiamas žurnalas 
“Chess Review”, rugsėjo nr., į- 
vardina Žalį devintuoju Ameri
kos “Postai” žaidėju. 1966 metų 
Golden Knights turnyro baigmėj 
je Žalys turi 3:0 (1 ratą jis bai
gė 5:1, o pusbaigminį 6:0). La
bai gerai varosi 1967 metų Gol
den Knights turnyre. I ratą jis 
laimėjo 6:0 ir pusbaigminį ratą 
taipgi 6:0.

— Kanados pirmenybes laimė 
jo Duncan Suttles iš Vancouve- 
rio, B.C. su Zvonko Vranesičiu 
iš Weston. Abu surinka po 13 
taškų, iš 17 galimų. Kuriam iš 
jų teks -važiuoti į -tarpzonines 
pirmenybes -turės pąąiškėtį iš 
papijdorpo 4, partijų 5 mačo, Lie
tuviams didelę garbę suteikė sa-

mą 8-niais.
Pasibaigus varžyboms, Palos 

klubo patalpose įvyko sezono už
baigimo banketas, į kurį atsilan
kė virš 140 asmenų. įteikus lai
mėtojams taures ir dovanas, ke
lios valandos buvo praleistos pa
kilioje ir draugiškoje nuotaikoje.

Rugsėjo 28 d. J. Lieponio golfo 
laukuose įvyko ALIAS -Chica
gos skyriaus golfo sekcijos varžy
bos, dalyvaujant apie 50 sekci
jos narių ir svečių.

J. Kazanausko šioms varžy
boms skirtą pereinamą taurę tre
čiu kartu iš eilės laimėjo A. Smo- 
linskas (81 smūgis), persižaidi- 
me nugalėjęs E. Lapą, kuris bai
gė žaidimą tuo pačiu rezultatu. 
Po šio laimėjimo taurė galuti
nai perėjo į A. Smolinsko rankas.

Geriausių varžybų rezultatą 
pasiekė L. Plėnys, baigdamas die
nos žaidynes su 75 smūgiais. Tai 
kol kas geriausias šių metų re
zultatas. L. Pieniui skyriaus iš
vykoje buvo įteikta svečiams skir
ta taurė. JB

Rytoj prasideda beisbolo baigminės 
rungtynės, vadinamos “World Senes", 
kurios šiame krašte vyksta jau 66 m. 
Rungtynių serijoje iš 7 rungtynių rei
kia laimėti ketvertą rungtynių. Šįmet 
susitinka Baltimorės ir New Yorko ko
mandos. Svarbiausią vaidmenį rungty
nėse vaidina metikai. Viršuje matyti 
New Yorko Tom Seaver ir apačioj 
Baltimorės Mike Cuellar.

vo laiku Povilas Vaitonis, Ha- 
milton, Ont. du kartu laimėjęs 
Kanados čempiono vardą.

— So. Bostono LPD šachma
tininkai įrašė dvi komandas 19- 
69-70 metų Metropolitan Chess 
League varžybom: Lietuvių I į 
Championship Division ir Lietu 
vių II į “A” division. Pirmajai 
komandai vadovauja K. Merkis, 
antrajai — Bronius Skrabulis. 
MET lygos pirmininkas Benja- 
min Landey, komandų kapitonų 
posėdyje spalio 6 d., pabrėžė, kad 
Lietuvių I komanda ir jos kapi
tonas Kazys Merkis dalyvauja 
MET lygos varžybose 20 metų. 
1949-1950 metų lygos nugalėto
jais Bostone buvo Harvard uni- 
versity 6-2, 26-14; Lithuanian 
5.S-2.5, 26-14; Boylston 5,5-2,5,
26-14. Iš pavienių žaidėjų ly-. 
gos geriausiais buyO Tautvaišas, 
ir Merkis, surinkę po 6-2 tš. , 

Kazys Merkis

Spalio 4 d. Šv. Juozapo stadione Clevelande įvyko lengvo sios atletikos varžybos, kuriose dalyvavo sportininkai iš 
Clevelando ir Kanados. Čia G. Draudvilaitė iš Toronto laimi 50 jardų bėgimą (6.4), antroji K. Vaivadaitė iš Clevelando.

Nuotr. J. Garlos

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebraska

RAMOVENŲ KULTŪRINIS 
VAKARAS

Nuo seniau ruoštas ir publi
kos su susidomėjimu lauktas kul 
tūrinis vakaras įvyko rugsėjo 
27 d. Rengėjų paprašytas va
karą atidarė ir toliau pranešėjo 
pareigas ėjo Benius Šulskis, ku
ris pristatė veikiančiuosius as
menis, o veiksmų pasikeitimo 
tarpuose pasakė linksmų anek
dotų.

Pagrindinę programos dalį iš
pildė pakviestas iš New Yorko 
svečias aktorius - humoristas Vi 
talis Žukauskas. Tai buvo pir
mas jo pasirodymas Omahoje. 
Jo humoristinis turinys išreikš
tas linksmais, gerai girdimais 
žodžiais, kuriuos lydėjo lanks
tūs judesiai, taip pat jo stiprus 
solistinį charakterį turintis bal
sas žavėjo publiką, kuri nesu
laikomai klegėjo per visą jo bu
vimą scenoje. Tai profesionalas, 
žmonių nuotaikas praskaidri
nantis aktorius, kurį turėtų pa
matyti ne tik Amerikoje, bet 
ir kituose kontinentuose gyve
ną lietuviai. Po vaidinimo teko 
matyti kitų sambūrių atstovus, 
kurie teiravosi apie galimybes 
dar kada nors jį matyti toje 
pačioje scenoje.

Į humoristinės programos tar 
pus buvo įterptas vietinių meni
niu jėgų pasirodymas. Solo dai
navo Julita Burzdienė ir Ana- 
tolius Cigleris. Visiems akom
panavo ir solo pianinu skambi
no Silvija Kazlauskaitė.

Tolimesnėje vakaro eigoje per 
šokius publiką linksmino orkest 
ras, o vaišino šeimininkės. Ska
numynus paruošė: Emilija To- 
tilienė, Marija Radžiūnienė ir 
Anastazija Bukšnienė. Administ 
racinius vakaro reikalus tvarkė 
LVS “Ramovė’’ Omahos sky
riaus valdyba: Pranas Totilas, 
Pranas Kazlauskas ir Jonas Šer 
mukšnis. Talkininkavo Paulius 
Burzdžius, Jeronimas Kantana- 
vičius ir kt.

Šis vakaras buvo tąsa tų kulT 
tūrinių parengimų, kurių ramo
vėnai kasmet jau daugelis metų 
kolonijai patiekia. Tuomi jie gi
liai įrašo savo vardą Omahos 
kolonijos istorijoje. J, D.

Jerry Koosman, New Yorko beisbolo komandos vadovas, su sūnumi ir bu
vusiu pirmuoju Mets klubo vadovu Stengei. Klubas šį savaitgalį pradeda žai
dynes su Baltimorės beisbolo komanda dėl čempionato.

Waterbury, Conn. 

RUDENS RALIUS

Lietuvių Moterų klubų fede
racijos Waterburio skyrius ruo
šia savo tradicinį rudens balių 
spalio 18 d. 7.30 vai. vak. šv. 
Juozapo parap. gražioje salėje, 
John St.

Programą išpildys jaunos wa- 
terfoųrietės, pasivadinusios “Dai 
nuojančios Rūtos”, šokiams 
gros puikus orkestras. Bus do
vanų ir gausus bufetas.

Klubas kiekvienais metais su
laukia daug svečių, tad ir šiais 
metais kviečia iš artimų ir toli
mų apylinkių lietuvius nepra
leisti šios retos progos ir atsi
lankyti į šj gražų ir pirmą ru
dens balių. ©te

Rochester, N. Y.
SOL. RICKIENES IR MUZ. AR-

MONO BUS KONCERTAS
Jau devynioliktieji metai kai 

Rochesterio lietuvių kolonijoj 
radijo bangomis energingai ve
dama kultūrinė kova dėl lietu
viškų tautinių idealų — sklei
džiama mintis ir keliamas lie
tuviškos dainos išimtinis gro
žis. Čia lietuvių valandėlė yra 
nuolatinė ir pati ryškiausia lie
tuviškos kultūros prv-";ška. Ji 
jungia visus roc\ . ieč’us ir 
apylinkių lietuvius damion vie- 
numon ir per gražią lietuvišką 
muziką, dainą ir patriotinį žodį.

Tačiau šis kultūrinis darbas 
yra nelengvas, reikalaująs ne 
tik daugybės dvasinių, bet ir 
medžiaginių pastangų bei ištek
lių.

Todėl Radijo klubo vadovy
bė kiekvienais metais rengia 
tradicinį koncertą - vakarą ir 
visą gautąjį pelną skiria radijo 
valandėlės išlaikymui.

Šiemet toks koncertas įvyks 
spalio 18 d., šeštadienį, 7,30 v. 
vak. Šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėje, 555 Hudson Ave.

Meninę programą išpildys sve 
čiai iš Chicagos — žymioji so-> 
listė Prudencija Biekienė ir 
Dainavos ansamblio vadovas 
muz. Petras Armona j Jiems tai 
kininkaus gabusis pianistas Rai 
mundas Obalis.

Programa bus turininga, įdo
mi įr įvairi. Be to, bus dovanų. 
Pabaigoj visi dalyviai turės pro

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

5 Prenumerata; Metams Vi metų 3 mėn. t mėn. 5
s Cook County. Illinois $17.00 9.00 5.00 2.00 =
£ Kitur JAV $15.00 8.00 4.50 1.75 =
3 Kanadoj lr kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2.25 £

• Redakcija stiaipsnius tai- p, • Redakcija dirba kasdien £
2 nuo^ūra- Nesunau 7 8:30 _ 4;30 ^Stadieniai. 2s dotų straipsnių nesaugo, juos $ 8.,0 _ s
3 grąžina tik iš anksto susita- £ 8 dU 12 00
£ rus. Redakcija už skelbimų / „ .. . . _3 turinį neatsako. Skelbimų y Administracija dirba kas- x
3 kainos prisiunčiamos gavus £ dien 8:30 — 4:30, šeštadie- 3
£ prašymus. x niais — 8:30 — 12:00.

Ofisu — mr, 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

nais 2—8 v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagn.l ausltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampai, 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. ▼ 

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėme 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2700 W. 51st Street
Tek — GR 6-2400

VaL pagal susitarimą: Plrmad. ir 
; ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. Ir penk

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ
2018 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

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

OfS. 785-4477. Res. PR 8-8980
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
BPEOIALYBfi — NERVU IB 

EMOCINES LIGOS
Crawford Medical Building

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu D25-78D7 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždarytą.

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
<fal., pirmad., antrad., ketvirtad. it 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. b 
Šeštad 8 v. r. lkl 2 v popiet

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

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appointment)

Ofiso tet FR 8-2220
Namu rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A
VAIKU UGOS

2656 VVest 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai ir nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 
CHIRURGIJA

Ofisas 2454 W. 71 st Street
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. 448-5545

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 D v. v., 
šešt. nuo D lkl 12 vai.: arba susita
rus. DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
pritaiko akinius

15542 So. Cicero, Oak Forest, Bl.
Kabineto tel. 687-2020

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
0R. A. JENKINS

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS
3844 W. OSrd Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel, REliance 6-4410
Rez. GRovelblU 6-0817. 

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

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus. DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr obtrurcUs 

Ofisas 2760 W. 71st Strmt 
Telefonas — 025-8290

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10---12 
▼. r.. 8-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr trečiad. uždaryto 

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel. — REliance 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

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

■ trečlad. uždaryta. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERTT 

UGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 
Atostogose nuo spalio G d. Iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaiti, 2750 W. 71 St. — 925-82#6.

TeL ofiso ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4038 W. 15 th Street. Cicero
Kasdien 1—2 vai. lr 8—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Ssštadlenlals 12 Lkl 4 popiet.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-81M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

Prilminčja ligonius Hlr susitarus 
VaL 8—4 p. p. lr 8—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryto

1 OR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGtt 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU SPĖČIAU STE
MEDICAL BUILDING

7168 South VVeetern Avenue 
Plrmad., antrad.. ketvlrt lr penkt 
nuo 11 vai. Lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vaL ryto Lki 8 vai. p.p.

Oflao telef. RE 7-1188
Rea. tel. 239-2919

Tel PROospeot 6-9400
OR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 8o. Albauy Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. Ir- šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą
DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 
2817 Weet 71st Street

Telef. HEmiock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos)

1 Valandos pagal susitarimą

TeL ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-9150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 71st Street

VaL: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. V. 
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso teL PR 8-7778. Rez. PR 8-4783

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 Wes« 6Srd Street

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

T*Himln«la Hk susitarus

Ofiso tel. 767-2141 Namu 638-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Šo, Pulaski Boad .

Seštadleaiata įl-l vai. popiet.

....

Remkite “Draugę”.

gos nuotaikingai pasilinksminti

lės gyvavimą.

mas

jos nusipelnyti.

Irių patarlė).

POPIEŽIUS APIE TAMLį.
'Popiežius Paulius VI-s 

“Viešpaties Angelas” mald< 
metu susirinkusiems tikintie- 

J siems Oasteigandolfe, kali 
apie svarbiausią šių laikų užda
vinį — išlaikyti taiką pasauly
je. ‘ITaika _  kalbėjo Popie

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos 
džiausiąs apdraudimo kompani. 
dėl namų, automobilių, biznio ir kt. 

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Ave. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6435

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 6Srd Street

--——r ■■-»«»»» < «uaqvaaa«>a *pa aauuMua 1Bitams.
Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5-5078

Resld. Telef. 939-4888
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA tR MOTERŲ UGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. C. K. BOBELIS

TU. 6054583 —
425 No. Liberty Street

Ronte 25, Elgin, Illinob

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8801 West OSrd Street 
Kampas 88-čloa Ir Callfornla

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

rrečiad. lr kitu laiku pagal .utį 
Ofiso telef. 470-4042 

Resld. teL WAlbrook 5-8048

Tel. ofiso HE 4-5849, res 888-9288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Wost 7Iat Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-1 
antr.. penktad. 1-5, treč. Ig, šešt. U

i



JAV prezidentinis patarėjas ir

POLITIKA VIETNAME
Galingiausia pasaulyje val

stybė — JAV — šiandien turi 
ne tik plačius užmojus viduje, 
yra bet vienai įidžiaupiu veiks 
nių visos žmonijos politiniame, 
ekonominiame, finansiniame, 
kariniame ir kultūriniame gy
venime. Šios valstybės prezi
dentui visi tie reikalai yra mil
žiniškas darbo ir rūpesčio krū
vis ir jis būtinai reikalingas 
artimų padėjėjų, kuriais galė
tų pilnai pasitikėti ir kurie bū
tų aukštų kvalifikacijų žmo
nės.

Politinis in patarėjas yra 
Henry A. Kissinger, ir mums 
labai įdomu arčiau patirti jo 
liniją, nes nuo to daug pareis 
lr pačių JAV politinė kryptis. 
Visų pirma svarbu, kad Kis- 
singeris gerai pažįsta komu
nizmą, gerai suvokia jo dik
tatūrinį pobūdį bei imperialis
tinius siekimus. Apie tai gali
ma matyti iš tik neseniai iš
ėjusios H. Kissingerio kny
gos “American Foreign Poli- 
cy”. Veikalas parašytas gana 
kietai, išsunktas beveik kiek
vienas nereikalingas žodis. Čia 
apie Sovietų Sąjungos vado
vybę sakoma, kad toje siste
moje, kur nėra įstatyminės 
tvarkos vadovaujančių pozici
jų paveldėjimui, vadovaujan
tieji asmenys kopia į viršūnes 
kitus nustumdami fiziškai ar 
biurokratiškai, naikindami vi
sus galimus oponentus. Taip 
Stalinas sunaikino tuos, kurie 
jam padėjo įkopti į valdžią, 
Chruščiovas nustūmė savo glo
bėją Kaganovičių ir nuo są
mokslo jį išgelbėjusį maršalą 
Žukovą. Brežnevas ir Kosygi
nas iškilo Chruščiovo dėka, 
bet, laikui atėjus, nepagailėjo 
jo nustumti. Anot Kissinge
rio, visiems tiems komunis
tams marksizmas - leninizmas 
yra patrauklus ne kaip eko
nominė sistema, o kaip prie
monė įteisinti jų diktatūrinę 
valdžią.

Taigi laibai gerai, kad Nixo- 
no patarėjas Kissingeris gerai 
supranta komunizmą ir jo va
dus. Toliau dabarties pasau
lyje, kur raudonoji diktatūra 
braunasi prievartos priemonė
mis, reikalinga, kad ir demo
kratinių šalių pastangos tu
rėtų platesnę paramą. Dėlto 
Kissingeris minėtoje knygoje 
pabrėžia, kad “strategija, at
skirta nuo užsienio politikos, 
būna bergždžia”. Tačiau, A- 
merikai organizuojant karines 
sąjungas prieš agresorių, rei
kalinga, kad ir ideologiniu at
žvilgiu laisvojo pasaulio pas
tangos imponuotų minias. Dėl 
to Kissingeris minėtoje kny
goje pabrėžia, kad taikai pa
sauly išlaikyti reikalingas ne 
tik fizinių jėgų, bet ir psicho
loginės įtakos balansas.

Toliau Kissingeris visiškai 
.teisingai perspėja, kad negali
ma pasitikėti sovietine koeg
zistencija. Stebėjęs politinius 
santykius tarp Vakarų ir Mas 
kvos, jis tvirtina, kad nuo val
džios užgrobimo bolševikai jau 
penkis kartus paskelbė taikią 
koegzistenciją su Vakarais. 
Kiekvieną kartą dalis vaka
riečių vis davėsi užliūliuojama 
minties, kad bolševikai jau pa
sikeitė ir kiekvieną kartą So
vietai tą koegzistenciją nutrau

kė, pereidami 
linijos.

prie

¥

kietesnės

Grumtynėse prieš diktatūri
nę raudonąją agresiją Kissin
geris randa, kad labai svarbu 
vakariečiams eiti ne vien su 
medžiaginės prabangos vini
mis, bet ir su imponuojančia 
ideologija. “Politikos srityje 
mes niekada neįstengsime su
kurti pastovios, kūrybiškos 
pasaulio tvarkos, kol pirma ne
turėsime ryškesnės tos sant
varkos sąvokos”.

Kalbėdamas apie Vietnamą, 
Kissingeris pabrėžia, kad par
tizaniniame kare nėra aiškių 
pozicijų linijų. Čia pirmon ei
lėn siekiama ne teritorinės, o 
žmonių kontrolės. Komunistai 
siekia teroru, užpuolimais, žu
dymais, suterorizuoti gyven
tojus, kad jie nebedradarbiau- 
tų su vyriausybe, o klausy
tų jų. Komunistai Vietname 
šimtais žudo civilinius gyven
tojus. Besiekiant taikos Viet
name, būtų svarbu ten pasiek
ti paliaubas, tačiau tai yra sun 
kiai įmanoma, kai nėra jokių 
fronto linijų, nėra aiškių teri
torijos kontrolių, rašo Kissin
geris.

*
Toliau Kissingeris primena, 

kaip būtų pavojinga amerikie
čiams versti Pietų Vietnamą 
priimti koalicinę vyriausybę, 
tuo būdu su’v-iik'nti dnt.nrįme 
krašto politinę struktūrą ir 
atverti kelią komunistų įsiga
lėjimui valdžioje. Kissingeris 
teisingai sako, kad būtų neį
manoma įsivaizduoti, jog abi 
pusės, kurios 25 metus sten
gėsi viena kitą sunaikinti, da
bar galėtų vieningai valdyti 
kraštą.

Kissingeris atkreipia dėmesį 
į tai, jog Hanojus tikisi, kad 
pasaulio opiniia ir sąiūdžiai 
prieš karą pačiose JAV-se pri
vers amerikiečius pasitraukti. 
Hanoius žino. kad savo pas
tangomis pats to neįstengs pa
siekti, ypač, kad kariniu at
žvilgiu amerikiečių pozicijos 
Vietname net yra pagerėju
sios.

Ieškodamas išeities, Kissin
geris sako, jog amerikiečiai 
turi siekti, kad palaipsniui iš 
Vietnamo būtų išvedami pa
čių amerikiečių ir Šiaurės Viet
namo kariniai daliniai ir, kad 
patys vietnamiečiai savo kraš
to likimą išspręstų. Kuriant 
naująją Pietų Vietnamo struk
tūrą, sako Kissingeris .ame
rikiečiai turėtų palikti patiems 
Pietų Vietnamo žmonėms sa
vitarpinėmis derybomis ją iš
spręsti, kad tik ta’ vyktų be 
šiaurės komunistų ir be pačių 
amerikiečių prievartos.

Kaip įvykiui rodo, tas ame
rikiečių jėgų, o gal ir šiaurės 
vietnamiečių pasitraukimas ir 
yra vykdomas. Taigi Kissin
gerio idėjos prezidentui yra 
perteikiamos. O vis dėlto rei
kia apgailestaut’. kad ameri
kiečiai neišvystė ir neišvysto 
ryškesnių žygių, kurie būtų 
privertę agresorių pasitraukti. 
Užtęsiamas žaidimas tik di
dina galimybes komunistų klas 
tai Vietname ir numuša ryž
tą laisvės ir demokratijos sau
gotojams amer'kiečiams atei
tyje kituose kraštuose imt is 
akcijos sudrausti agresorius.

J. Pr.

Minint 100 metų sukaktį nuo to laiko, kaip buvo duotas leidimas moterims būti prokurorėmis aukščiausiame teisme, 
Washingtone susirinko advokatės. Priekyje (kairėj). Jettie Piorce Selving, San Francisco moterų advokačių pirminin
kė dešinėje Adele Weaver, Amerikos advokačių pirminin kė.

KINIJOS D VIDE ŠIMTMETIS
Iš suirutės žingsnis į galybę

Nuo Konfucijaus laikų per 
2500 metų kinai sukūrė aukštą 
kultūrą, padarė daugelį išradi
mų, bet gyveno užsisklendę. Jų 
kalba, jausena ir galvosena ski
riasi nuo europinės. Nuo XV a. 
kinai padarė, palyginti, menką 
pažangą savo buičiai pagerinti. 
Milžiniškame krašte siautė ne
ramumai, bet kinas tęsė senų 
papročių ir pažiūrų sukaustytą 
gyvenimą.

Bolševikinė revoliucija nubu- 
dino kinų šviesuomenę, bet ji 
pasirinko skirtingus būdus re
voliucijai daryti ir komunizmui 
įgyvendinti. Rusas ir kinas —
du nesugretinami pasauliai.

Prieš dvidešimtmetį, 1949.X. 
1 d., revoliucija laimėjo ir bu

vo paskelbta Kinijos liaudies 
respublika. Ji buvo laimėta, nes 
Čiang Kai - šėkas neturėjo ide
ologinės atsparos. Anuo metu 
Kinijos ūkis buvo pakrikęs ir 
infliacijos nualintas. Istoriniai 
mandarinai — valdininkai bu
vo atlyginami grūdais, miltais 
ir apranga. 70% žemės priklau
sė žemvaldžiams. Kinų komu
nistų partija rėmėsi ne darbi
ninkais, nes kinų pramonė bu
vo menka, o neturtingaisiais 
žemdirbiais. 1949 m. sausio m. 
Pekinas ir kiti šiaurinės Kini
jos miestai dar buvo Čiango 
rankose, bet pilietinį karą jis 

jau buvo pralaimėjęs. Kinai ko
munistai priešą palaužė ne vien 
ginklu ir karine taktika, bet ir
radijo propaganda.

yra po 460 cnt. pieno.
Partijos rajono komiteto biuras

pritarė melžėjų iniciatyvai ir pasiū
lė visų ūkių partinėms organizaci
joms ir valdyboms drauge su gyvu
lininkystės darbuotojais peržiūrėti 
socialistinius įsipareigojimus.”

J. Žvilb.

GEDIMINAS GALVA

Nualinta Kinija
Komunistai laimėjo, bet rado 

karo nusiaubtą kraštą. Jie už
valdė kraštą, kuriame gyveno 
542 mil., o apie 90% buvo be
raščiai. Pramonė menka. Že
mės ūkis buvo žemvaldžių ran
kose. Komunistinei, tiksliau ta
rus, valstybinio kapitalizmo 
santvarkai kurti kinai panau
dojo kai kuriuos būdus, nusižiū
rėtus Sovietuose. 1953 m. buvo 
paskelbtas pirmasis ūkinis penk 
iečio planas sunkiajai pramo
nei skatinti. Antrojo penkmečio 
metu vadinamas “didysis šuo
lis” kinams daugiau žadėjo, ne
gu galėjo tesėti. Jo metu pra
monei daugiau dėmesio kreipta, 
kaip žemės ūkiui. 1959 ir 1960 
m. nederlius palaužė gyvento
jų nuotaikas sukurtose komu
nose. Krašte prasidėjo sunkme- 
is ir neramumai. Tik ketverius 
metus vilkinus, 1966 m. paskelb 
tas tretysis ūkio penkmetis, ku
rio metu tolygiai rūpinamasi 
pramone ir žemės ūkiu.

Galybės polėkiai
Kinija, teturėdama atsilikus} 

ėmės ūkį, augančią, bet dar 
silpną pramonę, vienu šuoliu 
užsimojo iškilti į pasaulio ga
lybę. Kinų - rusų nesutarimai pa 
žeidė pramonės planus. Pradė
tos statyti įmonės buvo apleis
tos. Rusai patarėjai buvo at
šaukti. Mašinų gamyba ir joms 
kreditai buvo nutraukti. Am
žius uždarai gyvenę kinai ne
sumojo ieškoti pažangiųjų kraš
tų paramos.

Žemės ūkiui skatinti kinai ne
turi technikos, pakankamai trą 
šų ir moksliškai paruoštų tal
kininkų. Nors nuo 1959 m. gy
ventojų prieauglis kiek suma

žėjo, tačiau kasmet priauga mi
lijonai naujų burnų. Gyventojai 
yra Kinijos vienintelis galybės 
ženklas, bet jie nėra tinkamai 
išmokslinami ir vadinama kul
tūrinė revoliucija bent trejus 
metus sugaišino jaunimo moks- 
linimąsi.

Kinai, negalėdami staigiai ga
lybės išugdyti, stengiasi bent ją 
nuduoti. Parodose išstatomi da
lykai, kurie dar ilgai Kinijoje 
nebus gaminami.

Vienintelėje branduolinių ty
rimų ir branduolinio apsigink
lavimo srityje kinai padarė pa
žangą, kuri daug kaštavo, bet 
jokios naudos neatnešė. Savo 
metu Chruščiovas šaipėsi: kinai, 
begamindami branduolinius gin
klus, ir kelnes praras. Užsie
nio reikalų miništeris Čen - jis 
atkirto; net kelnių netekę mes 
gaminsime branduolinius gink
lus.

Kinijos pažanga
Sovietai suteikė 2,5 bil. dol. 

paskolos. Jiems talkininkaujant 
buvo pastatytos 156 pramonės 
įmonės, 180 liko neužbaigtos. 
Kirai laimėjo, bet pateko visiš- 
kon ūkinėn rusų priklausomy- 
ėn. Rusų- kinų bendravimo 
metais, apie 70% Kinijos už
sienio prekybos atiteko socia
listiniams kraštams, kai 1968 
m. jiems teko tik 20%. Kinija 
r šiuo metu vengia vieno kraš
to ūkinės priklausomybės. Ji 
leidžia Europos kraštams ir Ja
ponijai dėl jos rinkos varžytis, 
bet ne įsigalėti. Kinijos ūkis ne
pajėgus plačiai tarptautiniuo
se mainuose dalyvauti. Dar il
gą laiką jis liks sustingęs, nes 
kinai, neturėdami ką išvežti, 
varžo įvežimus.

Pramonės pažanga nesparti. 
Plieno gamyba sparčiai pašoko,

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENfi RASA

Spaudoj ir gyvenime

IR KARVES TURĖS PAGERBTI LENINĄ

Lenino mirties sukaktuviniais me 
tais sklebiami visokie “socialisti
niai” įsipareigojimai Lietuvoje. Nė
ra užmirštos ir karvės, nors, žino
ma, jos turės reikštis per melžėjas. 
“Tiesa” spalio 1 d. išspausdino to
kią žinią iš Vilkaviškio:

“Eistiškių kolūkio karvių melžė
jos, siekdamos suaktyvinti socialisti
nį lenktyniavimą jubiliejiniais me
tais ir visasąjunginio kolūkiečių su
važiavimo garbei, kreipėsi j visas 
rajono melžėjas, gyvulininkystės dar

56
Per tas kelias dienas ji nudegė, atsigavo, atgijo. Jo

hnas buvo patenkintas jos pasikeitimu ir patarė dau
giau laiko praleisti saulėje ir prie vandens. Apie savo 
barnį jie nekalbėjo, lyg jo nė nebuvo.

— Kiek jau susirinko tokių neliečiamų temų? — 
galvojo Auksė ir nusprendė apie susitikimus su Rimu 
nė neužsiminti. —Gal ir nebloga tėvo taktika tylėti, —• 
nusijuokė pati sau.

Rimo draugystę ji dabar ypatingai įvertino. Ne
slėpdama papasakojo apie praleistą laiką pas Johno tė
vus, jų šaltumą ir net Johno pasikeitimą. Jai reikėjo 
kam nors išsisakyti, nes susikaupę įspūdžiai netilpo.

— Visada būdavo toks tolerantiškas, o Sommervil- 
lėje lyg perėjo į tėvų pusę prieš mane, — skundėsi 
Auksė.

— Namų ir tėvų įtaka didelė, — kalbėjo Rimas, — 
bet tau gi nereikia ten gyventi. Tos problemos čia 
automatiškai išsispręs.

— Nežinau, Rimai, — prisiminusi vakarą restora
ne, suabejojo Auksė. — Man kartais atrodo, kad mūsų 
problemos dar nė neprasidėjo. Kartais jo visai nesupran
tu, atrodo, esam iš tokių skirtingų pasaulių, kad nė til

džiams R. Danllaičiui, J. Brokui už to vienas į kitą nutiesti negalime, — kalbėjo ji, bet apie 
gerą karvių priežiūrą ir tikisi, kad Į Johno pavydą Rimui kažkodėl nenorėjo pasakyti, lyg 
kiekvienam šimtui ha naudmenų jai buvo gėda...
bus pagaminta šierųet ne mažiau, — Svarbiausia, ar myli jį? Jei yra meilė, viskas išsi- 
kaip numatyta įsipareigojimuose, tai1 lygins, priprasite vienas prie kito, išmoksite prisitaiky-

buotojus su raginimu dirbti dar na 
šiau ir, esant galimybėms, padidin 
ti socialistinius įsipareigojimus. M. 
Danilaitienė, Br. Žilinskienė įsipa
reigojo iš kiekvienos karvės pri
melžti po 3000 kg. pieno, A. Salat- 
kienė, D. Brokienė —po 3.100, 
3.200 kg. Melžėjos dėkingos ker

KARAS, PREKYBA IR DERYBOS
Viena ranka kariaujama, kita nuolaidžiaujama

P. INDREIKA

Gegužės 15 d. suėjo lygiai me
tai, kai Paryžiuje vyksta taikos 
derybos su Š. Vietnamu. Vyksta 
derybos nepaskelbtam karui baig 
ti. Sena tarptautinės teisės taisyk
lė reikalaudavo, kad, norint su 
kuo nors pasimušti, reikėdavo į- 
teikti ultimatumą, kurio nepriė
mus buvo jau skelbiamas karas. 
Tuo tarpu nei Š. Vietnamas, nei 
Amerika to nepadarė. Todėl 
bent jau teisiniu požiūriu karo 
nėra.

Vietnamo karo problemos

JAV vyriausybė daugelį kartų 
yra pareiškusi, kad šio karo ji ne
siruošia laimėti. Kaip gi jį laimė
ti ar pralaimėti, jeigu jo nėra. 
Antras dalykas — Amerika Š. 
Vietnamo vyriausybės nėra pri
pažinusi, taigi su kuo kariauti? Su 
sidaro keistoka padėtis: diplo
matai Paryžiuje veda taikos dery
bas su nesamos vyriausybės at
stovais ar agentais norėdami už
baigti nesamą karą! Bet vis dėl
to JAV kariauja, ir karo našta gu
la ant mūsų visų pečių visu sun
kumu, ne tik materialiai, bet ir 
kraujo aukomis.

Kariaujant tokį karą pažeidžia
ma tautos moralė ir palaužiamas 
kare dalyvaujančių karių ryžtas 
ir noras jį laimėti, nes iš anksto 
jau apsispręsta jo nelaimėti. Mes 
esame įpratę matyti muštynes. 
Tiek tarp asmenų tiek tarp gy
vulių, jei jau mušasi, tai kas 
nors turėtų laimėti. O Vietname

kenčia karo pasekmes, tuo tarpu 
priešas puldinėja iš saugių vieto
vių, liedamas JAV karių kraują 
ištisais upeliais bei alindamas jų 
moralę. JAV vyriausybės taip jau 
patvarkyta, kad karo veiksmai 
vyksta draugingos valstybės teri
torijoje, kurią stengiasi apsaugo
ti nuo komunistų įsiveržimo, vi
sai nesirvždamos sunaikinti prie
šo lizdų. Tokių būdu Pietų Viet
namas, kaip ir P. Korėja, tampa 
labiausiai sunaikintais kraštais.

Keistokai atrodo, kad Amerika, 
begindama savo draugus nuo 
priešų, pirmiausia juos sunaikina. 
Na, žinoma, vėliau juos ir atsta
to, kaip atsitiko po II pasaulinio 
karo su priešo kraštu — Vokie
tija.
Vietnamo karas žlugdo Amerikos 

moralę

Toks kariavimo būdas turi nei
giamų išdavų ir savotiškų išva
dų, kurios labai ryškiai atsispin
di šiandieninėje amerikiečių vi
suomenėje: nepasitenkinimo ap
raiškomis, naujokų šaukimo kor
telių deginimu ir Lt. Taip ilgai 
užsitęsęs karas priešą, t.y. komu
nistus, išmokė savotiškos alini
mo taktikos, juos dar daugiau su
glaudindamas. Bet ir anoje pusė
je geležinės uždangos jau reiš
kiasi nepasitenkinimo balsai. Ne
seniai čia atvykusio lenko buvo 
nedviprasmiškai pareikšta: jus, 
amerikiečiai, greičiau baikite 
Vietnamo karą, nes mūsų žmo-

kariaujama kitaip: pasimušti ga- nėms jau nusibodo aukoti.
Įima, bet laimėti jokio noro. I Be komunistinių kraštų pagal 
Smogiama ten, kur priešas ma- [ bos, o taip pat be Amerikos pa 
žiausiai jaučia smūgį, o draugai ramos savo priešui tiesioginiai 
daugiausia nukenčia - juk kariau ar ne — šis karas būtų jau baig
iama Pietinio Vietnamo teritori
joje ir jo gyventojai daugiausia

bet 1968 m. vienam gyvento
jui teko 19 kg., kai Federalinė- 
je Vokietijoje 600 kg. Tą patį 
galima pasakyti apie kitas pra
monės šakas, pvz. kasyklų ir 
naftos gamybą. Pramonės ga
myba padidėjo, bet ji nepajėgi 
krašto reikalavimus tenkinti.

Kinijai nepavyko surasti pu
siausvyros tarp pramonės ir že
mės ūkio. Abiejose ūkio šakose 
menkas darbo našumas. 1980 
m. kinų skaičius sieks 1 bilijo
ną, t. y. penktadalį žmonijos. 
Kinijos gyventojų išmaitinimas 
ateityje kels ne tik ūkinį, bet 
ir politinį klausimą — kovoti 
už duoną ir erdvę.

Kinija pergyveno ūkinį ir po
litinį sunkmetį. Komunistai ne
sugebėjo milžino išjudinti, bet 
sugebėjo duonos riekę teisin
giau padalinti ir išvengti didžių
jų badmečių, kinų didžiausios 
rykštės.

Sukakties paminėjimas nepa
sižymėjo ypatingais išsišoki-

tas. Vyksta savotiškas žaidimas 
kaip teniso aikštėje.Juk reikalin
gas partneris kitapus tvoros, ku
ris atmuštų sviedinį. Tai biznie
riška taktika, išnaudojanti min
kštą amerikiečių širdį, besisten
giant pralobti iš gaminimo karo 
invalidams kriukių. Jei nebūtų 
politinėmis ir biznieriškomis pin
klėmis apraizgytas karo vedimo 
visas reikalas, tai išminties ir ma
terialinių gėrybių priešui sumuš
ti užtektų. Tai aiškiai byloja 
Apollo 11 laimėjimai ir žmogaus 
pasivaikščiojimas mėnulio pavir
šiuje.

Pelnas iš karo

Apsukrų amerikietį pirklį savo 
laiku Leninas charakterizavo, sa
kydamas, kol jis noriai parduos 
komunistam ir virvę, ant kurios 
mes jį pakarsime, jeigu tik jis 
jausis padaręs pelną. Per Cho 
Ch Minh laidotuves Š. Vietna
mo premjeras Phom Van 
Dong pareiškė:
mes sumušime 
klais 
galba

amerikiečius 
jų pačių gin- 

ir savo draugų pa- 
Neginčijamas faktas, kad 

jie pagalbą gauna ne tik iš Mask-
mais. Sovietai ir JAV dar tebe- vos įr Pekino, bet ir iš Kubos, 
vadinami imperialistais. | (Nukelta į 4 pusi.)

ti. Be to gi vedybinis gyvenimas neįmanomas. Prisimink 
tik Petkus.

Bet Rimo optimizmas neįtikino Auksės.
— O jei nepriprasim? Aš ne Petkienė. Mus skiria 

dvidešimts su viršum metų skirtingo auklėjimo, skir
tingos aplinkos, skirtingo galvojimo, o riša? Kas mus 
riša? Jausmai? Bet pats sakei, kad jie nepastovūs, kei
čiasi su laiku!

— Anksčiau visa tai tau neegzistavo? — priminė 
Rimas.

— Anksčiau negalvojau, tik jaučiau. Dabar diena 
iš dienos susiduriam su realybe ir skirtingais žvilgs
niais į ją. Kaip juos suderinti?

Bet Rimas nežinojo atsakymo, jis galėjo tik klau
syti.

Klimai taip pat džiaugėsi Rimu, kai vieną vakarą, 
Johnui ilgiau dirbant, Auksė su juo nuvažiavo pas tėvus.

— Jaučiuosi lyg grįžęs namo, — juokėsi Rimas, ir 
Klimienė beveik suisgraudino.

— Visada grįžk čia kaip į namus. Kai Auksė ište
kėjo, pasilikom visai vieni. Net atsilankyti retai atsi
lanko, — skundėsi ji.

— Mama, kada? Jūs gi dirbate, — užprotestavo 
Auksė.

— Taip jau yra su vaikais, — ramino motiną Ri
mas. — Jūs irgi tėvus palikote dėl pono Klimo, ar ne? — 
nusijuokė.

— Palikau, tai palikau, bet kiek džiaugsmo būda
vo, kai nuvažiuodavom aplankyti! Lyg švente! Ne tik 
namiškiams, bet ir: kaimynams. Ąš jaučiausi..tbltta išdi
di prieš seseris, kad jau ištekėjau, o jos ne. Ir ma
ma į mane kitaip žiūrėdavo. O apie Vincą kad šokinėda
vo. Tur būt, iš džiaugsmo, kad nuo senmergystės išgel
bėjo,— pralinksmėjo Klimienė. — O dabar... — nutę

sė Klimienė ir visi tylėjo.
Kambarys prisipildė šešėlių. Auksė sėdėjo liūdna. 

Ką gi galėjo pasakyti? Motina buvo teisi — dabar ki
ta padėtis.

— Johnas puikus vyras, ponia Klimiene, — paga
liau pratarė Rimas. Viena jo blogybė, kad ne lie
tuvis, kad jums visiems sunku susikalbėti. Bet prie gerų 
norų ir tą blogybę būtų galima pašalinti — išmokyti jį 
lietuviškai, — linksmai pasiūlė Rimas.

— Ką tu čia, Rimai, — numojo ranka motina. — 
Man reikia išmokti angliškai čia gyvenant, ir tai neiš
mokstu, o ką jau jis išmoks?

— O kodėl ne? — staiga užsidegė Auksė. — Jei 
norėtų, išmoktų. Jis gabus, jam būtų nesunku...

Visi pralinksmėjo ir pradėjo duoti vieni kitiems pa
tarimus, kaip žentą padaryti lietuviu. Širdyje niekas ne
tikėjo, kad tai įmanoma, bet buvo gera pagalvoti, kad 
ir ta problema išsispręs.

Bet Auksė nejuokavo:
— Kodėl ne? — nepaleido ji minties. — Jam ne

būtų sunku... bent pramokti... dėl manęs... — širdyje 
ji beveik prašė Johno.

— Mokytis lietuviškai — netikėjo jis savo ausimis, 
kai tą patį vakarą Auksė jam užsiminė apie savo su
manymą. — Bet kam?

Auksė aiškino, kad kiekviena nauja kalba naudin
ga, o lietuviškai suprasdamas pasijustų artimesnis visai 
jos šeimai. Jie galėtų kartais ir į lietuviškus parengi
mus nueiti, kurių ji pasiilgo. Jis žinotų, kas aplinkui 
darosi, būtų daug įdomiau.

— Aš padėčiau tau, Johnai, tu gi gabus, nė ne
pajustum. Kas vakarą pramoktum kiek ir netrukus jau 
suprastum, — įkalbinėjo Auksė.

ihiu daugiau)
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INFLIACIJA IR DEPRESIJOS 

PAVOJAI
Kailių kilimas ir uždarbių didėjimas veda prie krizės 

DR. P. JOKUBKA

Paskutiniu laiku daug kalba
ma u rašomi apie infliaciją. Žo- 

“infliacija” reiškia kainų ir
t» gų išpūtimų arba jų iškėlimą 
kuris neatitin i krašte gamy
bos dydžiui.

Krašto gam/ca yra pasiekusi 
eabar aukšči i • - . laipsnį, pre
kių pagaminami net perdaug, 
tat kainos tur • kristi, bet ne 
lUti. O jos kyla tejė*. kad dar
bininkų unijos vis išreikalauja 
savo nariams didesnius atlygi
nimus. Pasėkoje įmonės, norė
damos užtikr <•> ■ sau pelną, ke- 
->a savo pagamintų padūktų 
1 finas.

Ne visi g-r ū uždirba
Ne visi ua'iau amerikiečiai 

priklauso da? ninku unijoms 
* ne visi gaun ■ tokius algų pa

kilimus, tat siems iškeltos pre- 
k ų kainos da"; i ’i būna per aukš 
tos, nebeįkandamos. Vartotoja: 
padeda susilaikyki p ••-•ti prp- 
?et — “Apse.s.-n ir be to”. — 
taria neturf.rgesnis pirkėjas. 
Kada tokių a tiranda per daug, 
greit pasidar» rinkoje prekių 
perteklius. Gamybinės įmonės 
prekių kainų negali numušti, 
nes jų gamyba brangiai atse>- 
ną. Vietoj to jie pradeda at
leidinėti darbininkus. Kada tas 
atleidinėjimas reiškiasi jau pla
čiai, tuomet skaitome, kad pra
sideda depresija.

Valdžią prieš Infliaciją

Kokia ekonominė būklė yra 
dkbar? Infliacija vyksta jau se
niai, tačiau valdžia stengiasi 
ją tramdyti. P. Dargia savo 
straipsnyje apie investavimą į 
akcijas valdžios pastangas vai
ruoti krašto ūkį palygino į ark
lio valdymą. Kaip ne visuomet 
ūkininkui pavyksta sutramdyti 
kaprizną arklį, taip ne visada 
pilnai sekasi ir valdžiai vairuo
ti krašto ūkį. Jau prez. Johrn- 
sono administracija stengėsi ko
voti su infliacija, varžydama u- 
nijas, kad nekeltų be ribų at
lyginimų ir įmones, kad nekel
tų prekių kainų. Tačiau vieni 
ir kiti tik iš dalies prezidento 
teklausė. Prez. Nixonas tęsia 
toliau kovą prieš infliaciją ir 
depresiją. Jam į pagalbą atėjo 
bankininkai, kurie, norėdami 
sumažinti prekių gamybą, smar 
kiai iškėlė procentus už skoli
namus pinigus. Be to, administ
racija pradėjo grąsinti įvesti 
algų ir kainų kontrolę. Dabar 
jau kalbama, kad tos negero
vės po truputį apvaldomos ir 
greitu laiku bankai pradės ma
žinti pinigų skolinimo procen

tus. O juk yra daug investito
rių, kurie perka akcijas skolin
tais pinigais.
Karo galimybės ir ekonominis 

gyvenimas

Pašaliniam stebėtojui nesun
ku susidaryti išvadą, kad jei il
gesnį laiką neįvyks stambesnis 
pasaulinis sukrėtimas, didesnis 
karas, arba jei darbininkų uni
jos nebus pažabotos su savo be
ribiais algų kėlimo reikalavi
mais, kraštas turės vėl atsidur
ti depresijoj. Iš istorijos tačiau 
žinome, kad, nežiūrint kokia 
bus valdžios santvarka (feoda
linė, kapitalistinė ar socialisti
nė), paprastai vienos generaci
jos metu vis įvykdavo du ka
rai. Atseit .antrojo karo ga
limybės artėja. Didžiausias pa
vojus, atrodo, yra Tolimuose 
Rytuose. Jei Kinija įsiveltų į ka
rą su artimaisiais kaimynais, o 
Amerika bent laikinai pasiliktų 
neutrali, tat depresijos pavojus, 
aišku, dingtų iš karto.

Kur investuoti sutaupąs
Kaip dabar geriausia inves

tuoti kapitalą? Esant neaiškiai 
politinei būklei, investavimas į 
nekilnojamą turtą, kaip namus 
ar žemę, yra saugiausias. Tu
rėdamas išmokėtą namą ir vie
ną kitą tūkstantį banke, gali 
jaustis tikrai saugiai (? Red.). 
Tačiau, jei kas turi išmokėtą 
namą ir ne vieną kitą, bet ke- 
lioliką tūkstančių sutaupų ban
ke, prileidžiant, kad depresijai 
bus užkirstas kelias ar kils ka
ras, toks gal turėtų rizikuoti ir 
investuoti savo sutaupąs į ak
cijas. Tiesa, laikai nėra aiškūs, 
bet tik iš dalies. Akcijų kainos 
yra žemai nukritusios. Tačiau 
akcijų kritimui krašto neaiški 
padėtis nėra vienintelė priežas
tis. Jų kritimui ir kilimui daug 
reikšmės turi beveik pastovūs 
ekonominio gyvenimo svyravi- 
vimo ciklai, o prie tų ciklų su
darymo prisideda štokų spau
da. Kai kurie akcijų laikraš
čiai prisipažįsta, kad jie padėjo 
sudaryti “Bear market”, skatin 
darni investitorius nukritusias 
akcijas parduoti ir “bull mar
ket”, ragindami jau iškilusias 
akcijas pirkti.

Sekant akcijas ilgesnį laiką 
atrodo, kad ne tiek krašto eko
nomika veikia į akcijų svyravi
mą, bet kiek beveik pastovūs 
akcijų ciklai veikia į ekonomiką. 
Kaip ten bebūtų, bet dabar ak
cijų kainos yra labai nukritu
sios ir jos jau yra netoli 1966 
m. žemiausio taško (750). Dow

Alvudo vaikų teatras pradeda savo aštuntą darbo sezoną. Įsijungia nau
jos jėgos — Pranas Navickas (iš deš.), sutinkąs talkinti visomis jėgo
mis, ir dr. J. Adomavičius. Nuotr. M. Nagio

JOHN PAKEL 75 M. SUKAKTIS
Vienos stambiausiųjų Ghica

gos lietuvių taupymo ir skolini
mo bendrovių — Chicago Sav
ings and Loan Association —- 
prezidentas John Pakel Sr. šio 
mėnesio 18 dieną mini savo 75 
metų gyvenimo sukaktį.

Mūsų žymusis finansininkas 
John Pakel (Pakalnius) yra 
gimęs Lietuvoje, Maneičlų kai
me, Utenos apskr. Pradžios mok 
slą išėjo Sudeikių mokykloje. Į 
Ameriką atvyko 1914 m. Kurį 
laiką gyveno Head Water ir 
Peterson, New Jersey valsty
bėje, o 1916 m. pastoviai apsi
gyveno Chicagoje. Dirbdamas 
International Harvester įmo
nėje vakarais lankė Hoffmano 
aukštesniąją mokyklą. Nuo 
1921 m. John Pakel pradėjo 
Verstis savarankiu verslu —
— nekilnojamo turto pardavi
mu (Real Estate) ir namų sta
tyba. Biznis sekėsi gerai, tačiau 
netrukus užėjusi didžioji depre
sija privertė John Pakel iš sa
varankiško verslo pasitraukti. 
Tačiau 1935 m. jau vėl mato
me Pakel pradėjus statyti na
mus. 1938 m John Pakel bu
vo išrinktas Chicagos Lietuvių 
taupymo ir skolinimo bendrovės
— Chicago Lithuanian Savings 
and Loan Ass. vedėju. Bendro
vė buvo maža, turėjusi vos 38, 
000 dol. turto; operacijas atliki
nėjo 69-je gatvėje išnuomuoto- 
je krautuvėje. John Pakel perė
mus taupymo bendrovės vadova

vimą, ji pradėjo augti. Netru
kus iš 69-tos gatvės buvo per- 
kėlta į Wėstern Avė., prie ūS 
gatvės, o kiek vėliau prie 63 
gatvės, kol pagaliau 1961 m. 
atsikėlė į dabartinius, moder
niškus, specialiai taupymo ben
drovei statytus rūmus. Bend
rovės turtas ir jos operacijos 
taip pat visą laiką augo. Da
bartiniu metu Chicagos Savings 
and Loan Association turtas 
siekia apie šimtą milijonų do
lerių. Tai yra viena iš didžiau
sių taupymo bendrovių pietinėje 
Chicagos dalyje.

Chicagos Savings and Loan

John Pakel Sr.

Assn. išugdymas į vieną didžiau 
šiųjų finansinių institucijų yra 
daugiausia John Pakel nuopel
nas. John Pakel finansinės dar- 
buoties pasisekimas remiasi jo 
nepaprastu darbštumu, jo vi
suomeniškumu ir jo draugišku 
būdu bei noru padėti savo tau
tiečiams jų piniginiuose reika
luose. Nė viena taupymo bend
rovė neturi tiek lietuvių taupy
tojų ir klientų, kaip John Pa
kel vadovaujama įstaiga. Mat, 
jis nesiriboja tik savo įstaigos 
veikla. John Pakel yra visų 
svarbesniųjų lietuviškų organi
zacijų narys - rėmėjas. Jis yra 
buvęs Illinois Lietuvių preky
bos rūmų prezidentas. John Pa
kel vadovavo Dainų ir Šokių 
švenčių lėšų telkimui, dažnas 
Balfo aukų rinkimo talkinin
kas. Jo įstaigos patalpose su
ruošta ne vieno lietuvio dailinin
ko paroda. Daugelis lietuviškų 
organizacijų savo susirinkimam 
naudojasi Chicago Savings and 
Loan Association patalpomis. 
Labai daug širdies ir supratimo 
John Pakel parodė po II-jo pas. 
karo atvykusiems lietuviams — 
naujiems ateiviams. Daugelis 
jų įsigyjo namus ar pradėjo 
savarankiškus statybos ar ki
tokius verslus tik John Pakel 
pagalba ir parama.

John Pakel savo veikla yra 
iškilęs ne tik lietuvių tarpe. Jo 
vardas ir jo vadovaujama tau
pymo bendrovė yra žinoma ir 
plačiai amerikiečių visuomenei. 
Jis renkamas ir vadovauja dau
geliui amerikiečių biznio ir lab
daros organizacijų. Kai pora 
taupymo bendrovių (Workmens 
Savings and Loan ir Trident 
Sav. and Loan) pakliuvo į sun
kumus, tai John Pakel vado
vaujamai Chicago Savings ir 
Loan Assn. buvo pavesta per
imti jų turtą.

John Pakel gyvenime būta ir 
skaudžių momentų. Prieš kele
tą metų netikėtai mirė jo visai 
dar jaunas sūnus John Pakel 
Jr., kuriam tėvas jau buvo per
leidęs taupymo bendrovės va
dovavimą. Šį skaudų smūgį per
gyvenęs Pakel nepalūžo. Jis vėl 
perėmė bendrovės prezidento pa

KARAS, PREKYBA IR DERYBOS
(Atkelta iš 5 psl.)

Paskutiniame komunistų suva
žiavime Maskvoje buvo pasiūly- 

Jones vidurkis dabar siekia a- ta Š. Vietnamą paremti vienu bi-
pie 800.

Kadangi krašto ekonominė 
padėtis, atrodo, stabilizuojasi, 
tai reikėtų laukti, kad jos že
miau nebekris. Jei ir kristų, ne
reikia laukti, kad D. J. vidurkis 
nukristų žemiau 740 taško. Jei 
ir tiek kristų, reikia galvoti, 
kad kai kurios grupės akcijų, 
kurios dabar stovi laba žemai,

Iijonu dol. Vietkongo partizanai 
yra -diriguojami Š. Vietnamo ko
munistų partijos su Maskvos ir 
Pekino 80 proc. parama.

Juk masinantis dalykas, turint 
vieną trečdalį pasaulio savo kon
trolėje, pabandyti pasigrobti ir 
likusią dalį. Po II pasaulinio ka
ro Maskvai juk toks noras buvo 
kilęs, nes bevalgant visada gerė-

neibenukris daug žemiau, negu ja aPet*tas- Maskvos žvilgsnis nu
buvo šiais metais nukritusios. 
Kurias akcijas pirkti, pakalbėsi
me kita proga.

Staten Island, N.Y.,kai automobilis per langą įvažiavo Mr. & Mrs. C. Striffolino buvo prikelti 4 vai. ryto

krypo į karo nualintą Graikiją 
Maskvai šokosi į pagalbą raudo
nieji Graikijos kaimynai: Alba
nija, Bulgarija, Jugoslavija ir kt. 
Tik įsikišus Amerikai tariamieji 
Graikijos partizanai buvo su

tokioms žaliavoms, iš kurių ga
minami lėktuvai ir kiti karo vedi
mui reikalingi reikmenys. Kovo 
4 d. Jugoslavijai valyto vario par
davė už 446,880 dol., kovo 25 
d. tai pačiai Jugoslavijai civili
nei aviacijai reikalingų dalių ir 
motorų už 4,400,000 dol. Rytinei 
Vokietijai plieno grūdinimui rei
kalingų žaliavų ir kilniųjų me
talų davė už 145,000 dol Balan
džio 30 d. Rumunijai davė plie
no plokščių už 375,000 dol. Bal. 
3 d. Četkoslovakijai pardavė įvai 
irių mašinų dalių už832,823 dol. 
Bal. 7 d. Bulgarijai pardavė plie
no plokščių paviršiui valyti mo
demiškų mašinų už 837,000 
dol., o Balandžio 14 d. Sovietų 
S-ga gavo leidimą net 31 krovi
niui įvairių mašinų dalių nau-

tramdyti ir Maskvos patarimu i'a’ statomam automobilių fabri- 
jie perėjo į politinę veiklą, nebe- kui’ iš kurio išrledes ta?kaL Ko
sitikėdami ginklu pagrobi kraš
to valdžią. Maskviniai komunis
tai yra atsargesni ir turi daugiau 
patyrimo, kaip valdyti pjautuvą ”

negalima gauti tiesiog iš Amer - 
kos, jie lengvai parduodami An
glijos ar Prancūzijos bei kitų A- 
merikos draugingų kraštų. Ir tos

ir kūjį, negu jaunesnieji pasekė- žaliavos, virtusios ginklais, panau 
dojamos prieš pačius amerikie
čius pietinėje Azijoje ir net Euro
poje.

Jeigu Sovietų Sąjunga ar ki

lai-
Nepaisant dabartinio Maskvos 

ir Pekino nesutarimo, kuris dau
giausia yra kilęs iš to, kaip grei
čiau sukelti pasaulinę revoliuci-'tas kraštas kartais pamiršta ap- 
ją prieš kapitalizmą ir tariamą'mokėti sąskaitą už gautus pro- 
Amerikos imperializmą. Aišku duktus, amerikietis eksportinin- 
kad JAV vyriausybė supranta kas galvos daug nesuka: viskas 
komunistinio bloko suskilimą, j yra apmokama Eksporto -Impor- 
bet, deja, politikai ir diplomatai to banko, kuriam pinigai yra 
stokoja lankstumo jį tinkamai iš- sutelkiami iš mokesčių mokėtojų, 
naudoti, nes jie veikia horizontą- nes JAV vyriausybė skatina eks- 
linėje plotmėje. Tuo tarpu anie portą ir garantuoja biznieriui 
tiesiog su kūju į pakaušį teškia. pelną.

. . Stebint esamus faktus, karo
Amerikos pagalba priešu. vedimo iglaidas> įveltų - karą

Laike šio karo Amerika įgali- žmonių skaičių ir karių gyvybė- 
no išplėsti karą su savo masyvia mis nuostolius, šis karas savo a- 
ir nepertraukiama užsieniui rem-jpimtimi ir baisumu yra trečia- 
ti materialine pagalba, kurios da- sis Amerikos istorijoje, nes ji yra
lis patenka ir priešui. Paimkime 
tik kelis pavyzdžius: nuo š.m. 
sausio 1 d. Prekybos departamen
tas yra išdavęs leidimus išvežti Ita šimtai jaunuolių, kad 
tiesiog į Rusiją, ax jos satelitus!kilis raudonąjį tvar;3..

kare su Sovietų S-ga ir visais jos 
satelitais, karo laukas yra parink
tas pietinėje Azijoj, kurioje žūs- 

sulai-

-Sovietinė diskriminacija Lietuvoj
Vilniaus bažnyčios ir kitų vie

tų istoriniai — religiniai pamin
klai, kaip praneša buvę Lietu
voje turistai, yra nepaprastai ap
leisti: kiūra stogai, kai kur lan
gai išdaužyti, byra tinkas. Grau
džiausias vaizdas šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioj Antakalnyje. Kiek 
ten meno, — statulų, bareljefų, 
altorių, - ir jie trupa, atbrilę, pa
siraitę paviršiniai dažai, apdul
kę. O šion bažnyčion vedami 
turistai, pravažiuoją iš visos So
vietų Sąjungos ir satelitinių kraš
tų. Sv. Jono universitetinė baž
nyčia buvo bevirstanti lauku ir 
dabar, ėmus apie tai daugiau ra
šyti išeivijos spaudai, pradėti re
montai. Bet tik pradėti, ir dar
bai atliekami taip lėtai, kad ne
abejotinai užtruks metų metus. 
Kodėl Maskva neleidžia, nenori, 
priešinasi. Tuo tarpu turistai, iš 
Vilniaus važiuodami į Leningra
dą, čia mato kitą vaizdą. Visi is
toriniai paminklai yra taip at
naujinti, kad viskas, rodos, šviti. 
Net pačiame Vilniuje rusų - or
todoksų cerkvės švarutėlės, gra-

reigas ir sėkmingai plečia ir to
bulina savo įstaigos veiklą. Pas
taruoju laiku Chicago Savings 
and Loan Association įsivedė 
modernišką komputerių atskai
tomybę, dieninį procentų ap
skaičiavimą ir visą eilę kitų pa
tobulinimų.

Mes sveikiname John Pakel, 
sulaukusį garbingo amžiaus ir 
linkime dar daug metų sėkmin
gai darbuotis jo pamėgtoje fi
nansinėje srityje, o taip pat ir 
toliau tęsti darbą lietuvių vi
suomenei. Mūsų linkėjimai taip 
pat priklauso ir John Pakel gy
venimo draugei Josephine Jur- 
gel - Pakel, kuri yra nenuilsta
ma jo darbų talkininkė.

Adolfas Baisūnas

iiiiliiiiiiillliiiiiiiiilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

B I T E S
Liuda Germanienė

Knygutė skirta pradedančiam 
skaityti vaikui. Spalvingos di
delio formato iliustracijos pa
traukia vaiko dėmesį prie trum
pų ryškaus šrifto prierašų. Ap- 
valdęs trumpus sakinukus jaunas 
skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja 
iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra
žiai išleista ir tvirtai pedagogi
niai paruošta.

Išleido Am. Liet. Montessori 
draugija. Zitos Sodeikienės ilius
tracijos, gaunama Drauge. Kai
na — kietais viršeliais 3.50 dol.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

žiai atnaujintos ir išpuoštos. Ru
sams valdininkams nevaržoma 
jas lankyti ir ten per pamaldas 
visada matysi pilna žmonių ir 
gausiai jaunų vyrų. Tuo tarpu 
katalikų bažnyčiose, ypač per lie
tuvių pamaldas, visas amžiaus 
vidurys nuo 12 metų ligi 60 m. 
yra iškirptas, nes to amžiaus 
žmonės dirba ar mokosi sovietų 
kontrolėj. Aiški sovietinė diskri
minacija lietuvių, jų kultūros, jų 
praeities, meno paminklų ir y— 
pač jų religijos. Ar nebūtų laikas 
kreiptis į tarptautines instituci
jas, kurios turi tikslą saugoti me
no paminklus pasaulyje, kad at
kreiptų dėmesį ir darytų žygius 
sustabdyti tokį sąmoningą kultū
ros vertybių naikinimą.

NESINAUDOJA AMNESTIJA

Čekoslovakijoje baigėsi val
džios paskelbtoji amnestija be 
bausmės sugrįžti visiems užsie
nyje esantiems Cekoslovalkijos 
piliečiams. Amnestija, paskelbta 
gegužės mėnesyje paties respu
blikos prezidento Svobodos, te
pasinaudojo tik 115 asmenų, gi 
apytikriai Vakaruose yra apie 
90.000 čekoslovakų. Tai rodo, 
jog žmonės nepasitiki Čekoslo
vakiją valdančia komunistų 
partija ir protestuoja prieš lais 
vės teisių varžymus.

Your mother means welL
Būt when your doctor 
says you’re healthy, 

you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a checlc.

American | 
Cancer 
Society
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BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BRLAD _ Skaldytų 
rugių. Pyragaičius be druskos ir 

cukraus.
Kas valgo Bruno duoną,
Visad žydi kaip aguona!

3339 S. Lituanica Av., Chicago, . 60608, CL 4-6376

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

INSURED

4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
kas JJ užsisako

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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“TĖVYNĖS GARSAI”

Prieš dvidešimt metų — 1949 
m. rugsėjo 9 d. Tautos šventės 
proga iš WSRS radijo stoties 
Clevelando lietuviai išgirdo čiur 
lioniečių dainą “Kur giria žaliuo
ja, ten mano namai” Nuo tada 
lietuviškosios melodijos ir lietu
viškasis žodis, nors ir keisdamas 
radijo stotis, be pertraukos skrie
ja pas Clevelando ir apylinkių 
lietuvius.

Lietuviškasis radijas - Tėvynės 
garsai su pasididžiavimu žvelgia 
į praeitį, su pagarba atsimena 
jų pradininkus ir nuoširdžiai ver
tina programos rėmėjus ir talki
ninkus.

Jaunutis P. Nasvytis su ben
dradarbiais: pranešėju poetu Ba
liu Auginu, muzikinės dalies ve
dėju Alfonsu Mikulskiu ir reika
lų vedėju Kęstučiu P. Šukiu yra 
lietuviškosios radijo programos 
pradininkai.

Savo dvidešimties metų istori
joje, Tėvynės Garsai yra keitę ir 
savo priklausomybės statusą. 19- 
52 m. radijo valandėlė peorgani- 
zuota visuomeniniu pagrindu, su 
darant Clevelando lietuvių ra
dijo klubą. Klubo pirmininkais 
yra buvę J. Stempužis, inž. P. Žiū 
rys ir muz. A. Mikulskis. Reika
lų vedėjais K.P. Šukys, E. Karnė- 
nas, J. Stempužis, A. Laikūnas ir 
V. Rociūnas. Nuo 1960 metų Ra 
dijo klubas programą pavedė 
tvarkyti privačiais pagrindais 

Juozui Stempužiui, kurio vadovy
bėje lietuviškasis radijas ir šven
čia pirmąjį dvidešimtį.

Dvidešimties metų laikotarpy 
prie mikrofono reiškėsi ir daug 
talentingų šios kolonijos asme
nų. Iš pranešėjų prisimintini: 
Lilijana Janulevičiūtė, Jadvyga 
Damušienė, Regina Braziulevi- 
čiūtė, Nijolė Ambrazaitė Ingri
da Stasaitė, Aldona Balčiūnaitė, 
Aldona Stempužienė ir Romas 
Zorska. Iš jaunimo -Vidas Banio
nis ir Živilė Klioirytė. Pasaulinių 
žinių apžvalgas yra redagavęs Jo
nas Palukaitis ir lietuviškojo gy-

4 venimo apžvalgas -Aleksas Lai
kūnas.

Tėvynės garsai, nors ir nere
guliariai, duodavo ir mūsų jau
niesiems atskirai programas ir 
jiems patiems leisdavo pasireikš
ti su savo sugebėjimais. Jaunimo 
valandėlėmis daugiausia rūpino
si mokyt. Juozas Žilionis, rež. 
Zig. Peckus bei Estera Alšėnienė, 
Joms savo nemažą duoklę yra ati
davęs aktorius -rež. Petras Ma
želis ir Vaidilos teatro nariai. 
Jaunoji Vilija Nasvytytė yra pra
nešinėjusi kelioms jaunimo va
landoms. Programoms įvairių 
kūrinėlių yra rašę ir šios koloni
jos rašytojai bei mokytojai Ba- 
lys Auginąs, Mykolas Venclaus- 
kas, Vacys Kavaliūnas, Viktoras 
Mariiūnas, Stasys Barzduikas. Į- 
domiai redagavo ir pranešinėjo 
Milda Lenkauskienė jos “Moters 
pasaulio” transliacijų laidą.

1968 m. gegužės mėn. Tėvy
nės garsai minėjo savo 1000 -tąją 
transliaciją. Buvo perduota įspū
dinga lietuvių rašytojų ir poetų 
kūrybos pynė, kurioje atsklei
džiamas istoriškai turtingas lie
tuvių tautos kelias nuo giliosios 
senovės iki laisvės prisikėlimo 
dainiaus Maironio ir paskutinių
jų tragiškųjų tautos ir valstybės 
dienų. Šią pynę redagavo poetai 
Nyka -Niliūnas ir Jurgis Blekai- 
tis, režisavo Petras Maželis.

Per 20 gyvavimo laikotarpį 
radijo valandėlė savo finansi
niam išsilaikymui užtikrinti yra

♦ surengusių eilę sėkmingų kon
certų -balių, kuriuose programas 
yra atlikę Čiurlionio ansamblis, 
sol. M. Kripkauskienė, baleto šo
kėja Jonė Kviety tė, sol. A. Stem
pužienė, sol. J. Vaznelis ir sol. A. 
Brazis. Finansinį pagrindą 
betgi sudaro komerciniai skelbi
mai, -organizacijų ir klausytojų 
aukos.

Juozas Stempužis yra gavęs iš 
lietuviji_Ohio gydytoja draugijos

kultūrinę premiją jaunimo valan
dėlėms paremti, o Laisvojo Pa
saulio latvių organizacijų fede
racija apdovanojo sidabro meda
liu “Latvia Pro Merito” už nuo
pelnus įkuriant Baltijos aidus, 
kurie trimis pabaltiečių kalbomis 
yra girdimi iš tos pačios WXEN- 
FM stoties kiekvieną pirmadie
nį. Paskutinius ketverius metus 
lietuviškąjį skyrių veda Raimun
das Kudukis. Baltijos aidų pro
gramas yra vedęs J. Daugėla, Al
dona Balčiūnaitė ir J. Stempužis. 
Bendradarbiais yra buvę Julius 
Smetona, Algis Širvaitis ir Kristi
na Stanikaitytė.

Lietuviškoji radijo programa 
savo paruoštas programas, mūsų 
menininkų įdainavimus, operų 
bei koncertų transliacijas, mūsų 
žymiųjų valstybininkų, visuome
nininkų ir kultūrininkų kalbas 
užrašė į juostas. Tai yra dideli ir 
reti unikumai, kuriuos reikėtų 
išsaugoti ateičiai.

Šį sekmadienį, kai minėsime 
Tėvynės garsų 20 metų darbą 
Šv. Jurgio parapijos salėje, lietu
viškasis radijo žodis ir muzika 
bus skrieję 1070 kartų. Sukakties 
minėjimui rengiamas koncertas 
- banketas, kuriame bus pagerbti 
Tėvynės garsų darbuotojai, iš
girsime mūsų solistes Juzę Krišto- 
laitytę - Daugėlienę, kom. Da
rių Lapinską, Aldoną Stempužie- 
nę. Į šventę atvyks ir eilė žinomų 
amerikiečių ir tautybių atstovų. 
Gros Jono Pažemio orkestras.

V.R.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Sutikimas šiais metais ruošia
mas taip pat abiejų Clevelando 
LB apylinkių, erdvioje naujosios 
parapijos salėje, grojant “Sūku
rio” orkestrui, vadovaujamam J. 
Pažemio.

Sutikimas numatytas paįvairin 
ti suknelių valso konkursais ir ki
tokiomis, dar nepraktikuotomis 
įvairenybėmis.

Svečių patogumui bus paruoš
tos abi salės.

Jaunimui kvietimų kainos su
mažintos iki minimumo, kurio 
vis dar laukiama, tačiau kartu 
ir būkštaujama, kad jų “tradici
nis” ta proga atitrūkimas nuo 
branduolio nevirstų mūsų veiks
niams tik karčia neviltim.

Smulkesnės informacijos bus 
skelbiamos spaudoj ir per ren
gėjų štabą.

LIETUVAITĖS KATALIKIŠKŲ 
MOKYKLŲ VARŽYBOSE

Rugsėjo 21 d. Clevelande įvy
kusiose Clevelando diecezijos ka 
talikiškų pradžios mokyklų 19- 
69 m. mergaičių lengvosios atle
tikos pirmenybėse dalyvavo ir ke 
lėta lietuvaičių, kurios gražiai 
pasirodė: Laima Švarcaitė laimė 
jo pirmas vietas 75 yd. ir 100 yd. 
bėgimuose, 8-tų skyrių grupėje, 
Ilona Čiuberkytė laimėjo antrą 
vietą šuolyje į tolį taipogi 8-tų 
skyrių grupėje, Daiva Marcikevi 
čiūtė laimėjo pirmą vietą 100 yr.

dažnas reiškinys. JAV-bėse. čia matome vienų tokių susisiekimo priemonių katastrofųSusisiekimo nelaimės
prie Mdton, Mass.

šv. Jurgio parapijos salėje Clevelande “Dirvos” suruoštas metinis kon
certas gerai pavyko. Čia matome dalį dalyvių. Nuotr. J. Garlos

ir antrą vietą 75 yd. bėgimuose,
7-tų skyrių grupėje, Danutė Ja- 
nuškytė laimėjo antrą vietą šuo 
lyje į tolį, 6-tų skyrių grupėje, 
Jane Gužauskaitė laimėjo antrą 
vietą rutulio stūmime ir trečią 
vietą beisbolo metime, 8-tų sky
rių grupėje, Irena Bakūnaitė lai
mėjo antrą vietą 220 yrd. bėgi
me, 8-tų skyrių grupėje. Visos 
šios mergaitės yra LSK Žaibo 
pavyzdingos narės, kur jos ir ga
vo savo sportinį paruošimą.

IŠKILMINGI PIETŪS
IR VEIKĖJOS PAGERBIMAS

A.L.R.K.M. Sąjungos 36-ta kp. 
nors ir nėra gausi narėmis, bet 
kad ir mažokas skaičius uolių
jų darbuojasi savo draugijos ar Varžybas globoja Vysk. M. Va- 
organizacijos gerovei, jos diriaa i lančiaus Lituanistinės mokyklos 
didingus darbus savo tautai ir sa tėvų komitetas. Technišką dar- 
vo bažnyčiai. Prie tokių draugi- bą atlieka LSK Žaibas, 
jų galima priskaityti ir A.L R.K. Po varžybų bus pobūvis rung- 
M. Sąjungos 36-tą kp., kuri su tynių dalyviams.
savo mažoku skaičium narių, nu 
dirbo ir dar tebedirba lietuvybei 
ir savo parapijai geruosius dar
bus. Šios sąjungietės spalio 5 d., 
parap. salėje surengė pietus, ku
riuose jos sutrą ūkė didoką skai
čių Švč. Plės. N. Pagalbos para- 
piečių. Didelė padėka priklauso 
36 kp. pirm. Onai Mikelionienei 
ir jos pagelbininkėms. Jos buvo:
Stasė Greičienė, E. Mikšienė, O- 
na Juškienė, St. Stasienė, D. Mi- 
kuliunienė, V. Vaškienė, J. Igna
tavičienė, M. Maslauskienė ir K.
Sadauskienė. Jos pardavė didelį 
skaičių įėjimo bilietų ir laimėji
mo bilietėlių. Čia išvardytos ir 
šeimininkės, kurios mokėjo pa
ruošti skanius lietuviškus pie- clevelandiečių su vysk. Antanu Dehjsniu. Iš k, prel. J. Končius, P.
tus. Programos vedeja buvo Sta- žido^s D Orantaitė, vysk. A. Deksnys, B. Knistautienė, G. Kudukiene, 
sė Greičienė, senesniuose laikuo- Į gt Barzdukas.
se Clevelando liet. žymioji solis
tė, scenos mėgėja ir uoli veikėja. 
Kalbėtojas Juozas Sadauskas, pla 
tokai ir gilokai prisiminė didžiuo 
sius darbus lietuvybei ir savS pa
rapijai. Jis taip pat pastebėjo, 
kad šie pietūs buvo surengti ir 
36 kp. uolios narės pagerbimui, 
kuri paskutiniame A.L.R.K.M. S.
visuotiniame seime buvo pakelta ya^y^6 įeiti atsisakė. Va y a 
į garbės nares, tai Katryna Magi . ^uvo išrinkta, papildant ją dviem 
lienė. Ji ne tik daug veikė ir te- na”ais‘ *
beveikia tarpe sąjungiečių, bet ji 
kitados nemažai veikė ir vyčiuo
se. J. Sadausko kalba sutikta šil
tais plojimais. i

Antras iš eilės buvo pristaty
tas tarti žodį senosios kartos vei
kėjas, Superior Savings ir Loan

Tą pačią dieną valdyba pasi
skirstė pareigomis: E. Stepas 
pirm., F. Eidimtas - pirm. pava
duotojas,

A. Puškoriūtė - vicepirm. sekre
O. Jokubaitienė - ižd.
A. Buknys - ižd. padėjėjas,
J. Dunduras -vicepirm. jauni- 

banko vicepirm. ir vyriausias šio mo reikalams, 
banko vedėjas — Jonas Derai- V. Čyvas- vicepirm. ryšiams su 
tis, kuris iškėlė gerus sąjungie- organizacijomis, 
čių darbus. Prie garbės stalo sė- L. Keženius- vicepirm. 
dėjo ir p. Devaitienė ir šios para- reikalams.

soc.

pijos vargonininkė ir muz. R. 
Brazaitienė. Gražiai padeklama
vo Jaunutė Stasaitė. Vaišės bu
vo geros, tik gaila, kad ne visos 
net ir narės atvyko.

Svečias
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

SPORTO VARŽYBOS

Šį šeštadienį, spalio 11 d., 2:00 
vai. p. p. Šv. Juozapo gimnazijos 
stadione, Lake Shore Blvd. prie 
East 185 St., įvyks 8-sios tradi
cinės Clevelando litaunistinių 
mokyklų lengvosios atletikos var 
žybos.

Rungtynės vyks 4-se amžiaus 
klasėse, berniukams ir mergai
tėms: 7-9 m., 10-11 m., 12-13 
m. ir 14-15 m.

NAUJA BALFO VALDYBA
Rugsėjo 28 d. įvyko Balfo val

dybos Clevelando skyr. visuotinis 
susirinkimas.

Susirinkusieji prašė valdybą 
pasilikti sekantiems metams. Vai 
dybos iždininkas V. Akelaitis į

SLEPIA MEDICINOS LAIMĖJIMUS

Mokslas ir Gyvenimas, Vii- siąja farmacijos valdyba arba 
niuje leidžiamas mokslo popu- jo3 tarprajoninėmis ikontoro- 
liarizacijos žurnalas, įdeda pa-1 mis Kaune, Klaipėdoje ir Šiau-
pasakojimų apie kaikurias už
sieniuose išrastas naujoves. Pa
rašo kartais ir apie įvairius nau 
jus vaistus. Rugp. 10 d. Tiesoje 
tas žurnalas buvo oficialiai pa
bartas ir įspėtas, kad “neklai
dintų žmonių”. Kadangi “Per
skaičius atrodo, kad šį antibio
tiką vartojame ir mes. Tačiau 
taip nėra. Minėtas preparatas 
gaminamas JAV, o Tarybų Są
jungoje 1T-RS Sveikatos apsau
gos ministerijos Farmakologi
nio komiteto 1967 lapkričio mė
nesio nutarimu leistas tik išban
dyti klinikoje. Buvo rašyta apie 
klomidą, apie preparatą Koliza- 
ną. TSRS Sveikatos apsaugos 
ministerijos Farmakologinio ko
miteto nutarimų, leidžiančių 
šiuo preparatus bandyti ar var
toti medicinos praktikoje Tary
bų Sąjungoje, taip pat nėra”.

Todėl respublikinės Sveikatos 
apsaugos ministerijos vardu vi
sos redakcijos prašomos “prieš 
spausdinant ar skelbiant stnaips 
nius apie naujus preparatus, su
derinti su respublikos Vyriau-

liuose”...
Tai yra reikalavimais nesakyti 

Lietuvoj, kas medicinos moks
lo yra atrasta užsieniuose. Lie
tuvoj nei Sveikatos “ministeri
ja”, nei medicinos mokslo įstai
gos neturi teisės be leidimo iš 
Maskvos net itiandyti užsieniuo
se išrastų vaistų, ir neturi tei
sės patys nuspręsti, vartoti juos 
Lietuvoje, ar ne. Kaip mias'kvi- 
niai komitetai vilkina tų (klausi
mų sprendimą, matyti ir iš to, 
kad apie preparatus, kuriuos M. 
ir G. bendradarbiai Vilniuje jau 
žinojo 1967 metų pradžioj, Mas
kvoje dar nesiteikė ką nors nu
tarti net ir 1969 metais: nei pa
tys tiria, nei (kitiems leidžia. E.

TREMTINIŲ sielovados 
REIKALAI

Popiežiaus Pauliaus VI-jo ne
seniai paskelbtas raštas — mo
tu prorio “Pastoralis migran- 
tium cura”, tvarkantis tremti

PAMIRŠTA PAMINĖTI
Spalio 5 d. L.K. moterų drau

gija suruošė metinį balių. Kalbė
tojas paminėjo visus veiklesnes 
nares. Užmiršta paminėti Agota 
Navickienė, kuri buvo viena tos 
draugijos įsteigėjų, dirbo ir dir
ba visą laiką. Ji taip pat dalyva
vo ir tame baliuje. D.

;,waa&

Aukų rinkimo vajus pradeda
mas spalio 15 d. ir tęsis iki lap
kričio 15 d. Bus išsiuntinėjami 
aukotojams laiškai, į kuriuos 
prašoma dosniai ir nedelsiant at
siliepti. K.

BRUNO MARKAIČIO 
KONCERTAS

Spalio 26 d. sekmadienį, nau
josios parapijos salėje įvyksta Bru 
no Markaičio koncertas, kurį ren- i 
gia vietinis L.K. Religinės šalpos 
skyrius. Koncerto pelnas skiria
mas religinei šalpai Lietuvoje.

Koncertui rengti komitetas su
daro: H. Stasai, A. Sušinskai, L. 
Balienė, Jasinevičienė, Mikoliū 
nienė, A. Senbergienė, O. Žygie- 
nė, Zylienė, L. Keženius ir P. 
Tamulionis. Koncerto bilietai pla 
tinami ir jau gaunami pas komi
teto narius.

Sekmadienį, spalio 12 d., kon
certo bilietai bus platinami po 
lietuviškų pamaldų abiejose lie
tuvių parapijų bažnyčiose. A.G.

LIETUVIŲ MIRTYS 
CLEVELANDE

Šiais metais nuo liepos 1 d. iki 
spalio 1 d. mirė šie lietuviai: 
Pranas Levulis, Albis Bumbalis, 
Rita Šumskienė, Juozas Kazlaus
kas, Valė Spirikaitienė, Jurgis 
Žebrys, Justė Dailidienė, Vera 
Marcinkienė, Agnė Stepšienė, 
Martis Kazėnas, Petras Baltrušai
tis, Vilius Lenkkaitis, Morta Ga- 
lininie-
nė, Agnietė Kazlauskienė, 
Gėris Savickis, Juozas Šu- 
kaitis, Pijus Jasulaitis Marė 
Krugienė, Karolė Bačkienė, Ona 
Bumbalienė, Teklė Vakutienė, 
Albis Stankūnas, Jonas Petkus, 
Karolis Kičas, Rita Žiūrienė, Pe
tras Žemaitis, Jonas Rudzevičius, 
Juozas Muliolis, Valtis Selickas.

D

EGG STORE

nių ir emigrantų sielovados 

(klausimus, susilaukė ypatingo 
atgarsio pasaulio viešojoje opi
nijoje. Rašte iškeltus patvarky
mus svarstė Romoje įvykęs 
XXH-sis tarptautinis sociologi
jos kongresas, kuriame dalyva
vo 36 kraštų delegatai.

Naujasis Švedijos min. pirm. Olof 
Palme, socialdemokratų vadas, pačioj 
savo pirmoj kalboj pabrėžė, kad jis 
kritikuos ir toliau Ameriką, kam ši įsi
vėlusi į karą Vietname. Švedijos kai
mynystėj užgrobtų Baltijos tautų oku
panto Sov. Rusijos naujasis premjeras 
.nepasmerkė.

ŪKIO PRODUKTAI
Įvairūs vaisiai ir daržoves tiesiai iš farmy

ŠVIEŽIŲ OBUOLIŲ DERLIUS

JAU PAS MUS
JONATHAN obuoliai ...............................svaras 10 et.

BUŠELIS — $2.95

McKINTOSH obuoliai...............................svaras 10 et.
BUŠELIS — $3.50

GOLOEN DELICIOUS obuoliai.................svaras 15 cl.
BUŠELIS — $3.95

RED DELICIOUS obuoliai ir BASŲUE ....................
kriaušės ............................. svaras 15 ei.

BUŠELIS — $4.50

Kalifornifos GRAPE FRUIT’AI ar citrinos, 5 už 29 et. 

SALOTOS, galvutė 19 et. ŽALI PIPIRAI, 5 už 29 et. 

KOPŪSTAI .. svaras 8 et.; HALF & HALF .. 32 et.

KIAUŠINIAI, “Jumbo” ... ....................... 3 tuzinai $2,25

KIAUŠINIAI, Extra dideli.................3 tuzinai $1.89

KIAUŠINIAI, Dideli .. ......................3 tuzinai $1.69

1924 West 59th Str.
Tel. 471-1700

LITHUANIAN
B A K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434 

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS
Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

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

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

Nariei klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, kr>vgų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na 
•ys privalo nupirkti.

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

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.
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CLASSIFIED GUIDE
IftFSKO NUOMUOTI

Vienam tvarkingam ramiam asme
niui, moteriai reikalingas mažas 2-3 
kamb. butelis. Skambinkit kasdien tel. 

HE 6-7036

MISCELLANEOUS

įsaMm
A. ABALL ROOFING CO.

Įsteigta prleA 49 metua 
Dengiame visu rūftlų stogus, raišo

me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Ii lauko. Taisome mūre *tuck- 
polnting’’ Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

zz REZIDENCINIAI, =
KOMERCINIAI,

s MEDICINOS IR E
| KITOKĮ PASTATAI S

1 ““
M57 Weet OHfa Street 

TeL HE 4-748S

NORI PIRKTI

HELP WANTED — MOTERYS

TAPĖ RECORDER 
OPERATOR

Some experienee, malė or female, 
age open.

HELP WANTED — VYRAI

Eastem Airlines lėktuvų linija nori įvesti lėktuvų patarnautojoms 
naujas uniformas. Čia matyti trys pavyzdžiai ir keleiviai turės nubal
suoti, kuri uniforma labiau patinka.

DANTYS - SVEIKATA

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

Paveikslai tinkami Įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Gblcago S, Rl. 

Telefonas VI 7-8447

Ieško pirkti namą nuo 6 iki 12 Evanston, III. Tel. 869-3002 
apartmentų. Marąuette Parko apy- ....... .
linkėję. Skambinkit po 5 vai. vak. TELEIHOX* ORDER TAKERS 
tel. 776-7952. i _ ABe 18 10 25 Preferred

' Wlll train persona tvith pleasant
— ■« telephone speakling voice for in-

REAL ESTATE teresting work in b usy air c6n- 
.. ___ r-T- Ti__ ir - mr ,i -r dlttoned loop. area. i;xcellent Co.

Benefits. Salary open.
Bridgeporte — Dėl senatvės CaU Mtes Vt,ung for al>pt 4«t-44»»

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

To arrange appointment. contact
MR. FRENCH, 426 Wiscon»in St., 

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

pigiai yra parduodamas 3-jų 
aukštų mūrinis namas.

916 West 32nd Street
Savininkas parduoda 2-jų butų po 

5 kamb. namą. Atskiri "radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

ISttatistika dažnai rodo pasi- 
kartujantį reiškinį. Pavyzdžiui, 
tiriama ligonių, sergančių apen 
dicitu, skilvio žaizdomis, tulži
mi, grupė iš 1512 žmonių, po 
atitinkamų operacijų, ibuvo nu
statyta, kad gydymas įprieš ope 
mojant, nedavė gerų rezultatų 
kaip tik pas tuos, kurie turėjo 
blogus dantis.

Sakoma, kad iš išpuvusių dan 
tų bakterijų perai persisunkia 
per gyslų sieneles, o kraujas 
juos išnešioja po visą žmogaus 
kūną. Šie perai gali sudaryti ži
dinius širdyje, inkstuose, sąna
riuose ir kitur. Jei jų susikau
pia širdyje, tai jie iššaukia rau
menų uždegimą, kurs dažnai 
baigiasi įvairių rūšių širdies su- 
trikimais.
/Dr. S. Liossius atidžiai apžiū

rėjo ligonių sergančių vidurių 
ligomis, dantis ir nustatė, Ikiad 
iš 328, jo ištirtų ligonių, 161 
turėjo pilvo ir žarnų žaizdas; 50 
turėjo uždegimą įr išpūtimą, sir
go įvairiomis kitomis 'ligomis. 
Įdomiausia tai, kad daugiau, 
kaip pusė visų ligonių turėjo 
labai nesveikus smegenis; kitų 
dantys ir smegenys Šiek tiek 
buvo geresni.

Vadinasi, dantų sveikumas 
labai atsiliepia ir viso žmogaus 
otrganizmo sveikatai. Blogai su- 
kramtytas ir pūvančiomis dan
tų medžiagomis apkrėstas mais

tas kenkia skrandžiui ir kitiems 
virškinimo organams. Dėlto ne 
retai pasįtaiko įvairūs sunkūs 
skrandžio slsirgimai. Dantis 
saugoti nuo gedimo, o susirgu
sius gydyti yra būtinas sveika
tos reikalas. J. Mškns

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

2846 W. 69th Street 776*1486 
Namų tel. — PR 6-1068
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DAŽYMAI
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tet CL 4-1050

Parduodamas 2-jų butų po 5*4 
kamb. (3 'mieg.) namas. Atskiri 
karštu vandeniu šildymai, “Panel
led” ir apšildomas rūsys. Arti 87th 
ir Keeler, Chicagoje. Susitarimui 
skambinkit LA 2-5099.

Medinis — 5 ir 4 kamb. modernlft- 
i ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 

t butą. tuoj galima užimti. Geras
pirkinys.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2787 W. 43rd St — CL 4-2890

SCREW MACHINE OPERATORS

Exper. or limited. Days only. Co. 
paid fringe benefits. Close to EL.

MERKLE METAL PRODUCTS 
CORP., 1010 W. Lake Street 

_________ Tel. HA 1-6900_________

PORTER
For Old Orchard Shopping Center

40 Hour week. $2.00 per hr. plūs 
bonus. Own transportation req’d. 
Monday thru Saturday call — 
Pete Carreras at 944-6500, ext. 374

Maintenance Carpenter
5 day week. Blue Cross, Blue 

Shield. 5555 Sheridan Road
EDGEWATER BEACH APTS.

L0 1-8500 Mr. Buggy

WAREHOUSE MAN
Evperienced Preferred 

To work in modern plant. Good 
pąy and benefits.

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

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymas 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

085-5285

Z

Pašto viršininkas Winton Blount kal
ba senato pašto reikalų komitete, teig
damas, kad paštai blogai tvarkomi ir 
jie turi būti pervesti privačiai bend
rovei su valdžios kontrole

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRE
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.

SIUNTINIAI I LIETUVA
lr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DL 60632. Tet TA 7-5080

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 We«t 6Srd Street

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

Tol. OR 6-3134 arba OR fl-SSSS 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

10% — ao% — SO% pigiau mokėsit 
oi apdrauda nuo usnies lr automo
bilio pas
F RA NK ZAPOLIS

saodH w«a 
Chluago,

Tel. GA 4-8654 Ir OR 0-4SS0

Wmt 05tta Street 
Illinois

KOSTAS BUTKUS 
TeL PR 8-2781

Illinois Stat<« gyventojai prie 
turi pridėti 5% mokesčių.

VEIDU PRIE ŽEMES

K. GRIGAITYTĖ
Novelių rinkinys, kuriame pie

šiamos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randa savęs dale
lę.

Išleista Liet knygos klubo.
Kaina 2.00 dol., galima gauti 

DRAUGE. Illinois gyventojai tu 
ri prie knygos kainos pridėti 5 
proc. mokesčiams-

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marųuette Pk., 6211 So. TVestern PR 8-5875 
l. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:S0. Kitom dienom nuo 
9 iki 8 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 5 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 ---- --------------- -

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

M O V I N G
šERfiNAS perkrausto baldus 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 87th Plaoe — WA 5-8068

SIUTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESSa«os w. o# st. asoi w. «9 st. 

3333 W. Halsted
Tel. WA 5-2787 
TeL WA 5-2737 

Tol.. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

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

Plaunami ir vaškuojame visų 
rflšių grindisI. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

illliiilllliillllllllllillllllliliiiiiilliilllllllip

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

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W7TH COVERS AND HANDLES 

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

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū

ro garažaa. Pelningas $52,000.
Prie Ford City — 9 metų, 5 H 

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

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

ftJKK e.. *„« OD O oooo Jauki taverna, 2 miniai, goros pa-
6455 So. Kedzle Avė., PR 8-2283, jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 

Įmokėti.
Mūr. bungalovv Marąuette pke.

Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200.

Pajamų niūras ant kampo. 2 bu
tai. 8 ir 3 kairib.- 2 auto garažas. 
Naujas Šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu Šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900: i...

Lotas 30 p. Marų. Parke, $11.00*.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų. gyvybė*, 

automobilių,
./RL......A sveikatos, blz-v smeperoMf I nio. 
tgAOENTy Patogios 

mokėjimo 
lygos.

J. BACEVIČIUS

ISsl-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

REAL ESTATE

Gerai užlaikytas 6 kamb. (S mieg.)
mūr. namas. Moderni virtuvė, rū 
sys dalinai įrengtas, gazu šiluma 
2 maš. garažas. Prie 66 ir Whipple. 
Kaina $21,200: Tel. PR 8-2236.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
ė, BACBVICIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69thSt. RE 7-7200

Marųuette pke. Mūr. 3 butai 4 r pa
talpa , bizniui arba raštinė!, .-iPigus. 
$43,000. * \

Brighton Pke. Mflr. namas — 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marųuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan lr 73-čtos. Mūr. 5 
kamb. bungalovv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

B kamb. švarus mūr. bungalovv
Marųuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockvvell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr, 
bungalovv. prie 72 Ir California 
$24,700.

IK aukšto švarus med. prie 65 lr
VVestern. 6 ir 4 kamb. butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. »l«,900.

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

1% aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(8 mieg.) lr 4 kamb. Prie 89 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
rt Šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. Kaina sumažinta ilki $88,600.

11 butų, 10 metų. t-Jų aukfttų mū.r 
namas prie 71 lr California- $162,000.

8wAprie T?’ir“ Maplevvood YtO3OO.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

2735 W. 71st St. Tel. 9254015

REAL ESTAT
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SALES ■ H0RTBA8ES- MANAGEMENT

Members of M.L.S.

1LEI S1TII-UILTBI
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, I1L TeL OL 6-2288 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose prlemiesčiaoee. Prašome niaukti i mūsa Isteiea 
ir Išsirinkti iš katalogo.
........................................................................... .

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

NURSES
OPEN’GS N0W AVAILABLE IN

Operating Room 
Medical & Surgical

in leading hospital aeross the bay 
from SWn Francisco. Enjoy the ad- 
vantages of beautiful Berkeley:

Wages start at $680 per month 
for RNs with 6 or more months ex- 
Dorience
Write or Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

2001 Dwight Way 

Berkeley, California 94704 

PHONE — (415) 845-0130

HELP WANTED — VYRAI

Nemokamai gražus kamb. vyrui 
(gali būti pensininkas) už prižiūrė
jimą “cottage” Brighton parke.

TEL. LA 3-9477

MAINTENANCE
4 EARN FROM $150 to $180 

WEEKLY
Mušt be English spealktng familiar 
tvith vartous ' types of produetion 
machines and be able to make any 
necessary nepaira to keep them in 
good running condltion. Permanent 
jab vvith opportunity to advance tar 
ųualtfled man. Many company bene
fits.

CaU Mr. Nonman for appt. 225-2212 

ALLOY MFG. COMPANY 
3207 So. Shields, Chicago, III.

W E L D E R
Good for misc. light to mediuan 

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

CanHnereial Vehicle Parts, Ine. 
9425 Seymour, Schiller Pk.
 Tel. 078-4055

Machine Operator
Small shop near 63rd and Harlem. 
Has perm’t openings tvith many be
nefits.

Phone 594-2260

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-me auk
šte. 3953 So. Campbell Avenue.

TeL — YArds 7-3375
Išnuomojamas kambarys moteriai 

Marųuette Parke. 
Skambinti 737-0943

Išnuom. 3-jų kamb. butas beis
mente, su baldais. Gazo šilima.

6356 S. Washtenaw Avė.
Išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš

te. Marquette Parko apyl. Tik su- 
augusiama. Tel. 925-8236.

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

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

ARC WELDERS
Good Pay — Day Shift 
Co. paid hospitalization 

insurance 

APPLY AT

INDUSTRIAL CONVEYOR 
DIVISION

1336 West Fullerfon

BUS MECHANIC AND 
BUS CLEANEB

to work nights 
SEK MR. MAVBILLE

LA GRANGE TRAN1SIT CO.
710 E. 31st St., Da Grange Park

________352-2720 OR 362-2721

MACHINISTS
JOURNEYMEN

To set-up and operate a 4 H-72 
DeVlieg jig mill and-or Giddings and 
Lewis horizontai boring mills.. Also 
Engine lathes, turret lathes, Bullard 
Dyna-Trol, Man-Av-Trol and mil- 
ling machine. Able to work to close 
tolerances. Top wages for top ma
chinists. We offer hospitalization, 
life insurance. paid holidays, paid 
vacations and profit-sharing. Joto 
openings on day shitt and night shift 
with overtlme hours. Apply ift person 
or phone 678-8510 for turthet In
formation.

MASTER MACHINE AND 
TOOL CO. ,,,

9900 Franklin Avenue 
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

SHIPPING 
DEPARTMENT 
Needs Young Men 

To Crate Signs

APPLY
ACME - WILLEY CORP.

2480 Greenleaf Avenue 
Eik Grove Village, III.

TEL. — 487-1950 
A.n Eųual opportunity ecnployor

Plastic Molders
Experienced both injectlon and 

Compression.

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

Auto Point Co. 

1801 Foster Avė.
An Equal opportunity employer

TV FIELD AND SHOP TECHS. 
ANTENNA INSTALLERS 

Exp. only. Union shop. All fringe 
beneflta plūs profit sharing. OUR 
RATE OF PAV HIGHEST IN IN-
DUSTRY. No floaters.
Certlfied TV Service, Ine. TU 9-3232 

5044 W. Fullerton, Chicago 
311 E. 7fttk, Chicago 

1217 Howaixl, Evanston.

WELDERS
EXPERIENCEU

Mušt read blueprints.

DENKO MANUFACTURIN4 
COMPANY

12424 S. Lombard Laite
(41 W.)

Alsip, III, Tel. 468-7200

AUTO MECHANIC
Experienced in brakes, tune-up & 
some tranamissions. Apply at —

JOCKE BUICK COMPANY 
860 No. Clark St., Tel. 943-2260 

Jim Striegel

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti.



Naujo tipo dirbtinę ranką išdirbo dr. Dino Bousso, Izraelio instituto 
Haifoje technikinis darbuotojas. Ji yra elektroniniu būdu kontroliuo
jama ir gali atlikti daugelį veiksmų.

APIE SLOGAS

gomis serga tarp 20 ir 35 mil,-! tų slogą sukeliančių virusų. Pa- 
jonų amerikiečių. Kai kurie as- tartina, ikad kiekvienas valgy-

tojas turėtų savo atskirus to

A. A. DR. ALEKSUI ROŽENUI MIRUS

6. m. rugsėjo 9 dienos pava
kary, kai paskutiniai gęstančios 
saulės spinduliai žėrėjo Michi
gano ežero bangiose, Sv. Juoza
po ligoninėje uigęso jauno lie
tuvio gydytojo dr.; Alekso R. 
Rožėno gyvybė. Trumpos, bet 
sunkios ligos išvargintas velio
nis mirė tyliai apsuptas savo 
artimųjų, palydimas jų maldos.

Velionis buvo gimęs 1921. H. 
26 Tauragės aps., Požerūnų 'apy 
linkėse. Anksti neteko tėvo. Mo 
(kėši Mažeikių gimnazijoje, sėk
mingai baigė Šiaulių mokytojų 
seminariją. 1942 m. įstojo į Me
dicinos fakultetą, Vilniaus uni
versitete. -

Karo įvykių pasėkoje atsidū
rė vakaruose. Nuo 1947 metų 

įį, Studijas tęsė Muenchene Lud- 
wig MakimiUan universitete. 
1949 m. vedė medicinos .mokslus 
bebaigiančią, studentę Eleną Ro- 
vinslkaitę, su įkuria susipažino 
tame pačiame universitete. At
vykęs 1950 m. į Ameriką, dirbo 
įvairius darbus, susilaukė dvie
jų dukrelių.

ISSusidarius palankioms aplin
kybėms, grįžo vėl atgal į Vo
kietiją.

1953 m. rudenį Muencheno 
universitete labai gerai išlaikė 
valst. egzaminus. 1954. Hl. 2 
magna cum Įaudė apgynė diser
taciją “Endokrininių liaukų įta- 
ka kūnui ir sieliai” (Elnfluss der 
Endokrinen Drueaen auf Koer- 
per und (Seele), gaudamas med. 

‘ daktaro laipsnį. Buvo pakvies
tas dirbti to paties universiteto 
Patologijos skyriuje.

Praktikavosi Muencheno u-to 
klinikose, Servatius Stjft ligo
ninėje Augsburge. Grįžęs į JAV 
atliko praktiką Englewoodo li-

goninėje, dirbo kaip chirurgas 
rezidentas ir vyr. rezidentas Šv. 
Marijos ils Nazareto ir Franklin 
Boulevard ligoninėse. 1959 m. 
iš pirmo kario išlaikė Illinois

menys slogomis suserga po /ke
turis ar net penkis kartus per 
metus, o vaikai net ir daugiau 
kartų. Toks susirgimų dažnu
mas yra ne todėl, kad karią ta 
pačia sloga persirgęs negautų 
jofkio imuniteto, bet todėl, kad 
slogą sukelia daugiau kaip 100 
įvairių rūšių virusų.

Sloga užsitęsia vidutiniškai 
10—15 dienų. Vaikai paprastai 
serga ilgėliau.

Dr. Morgan J. O’Connel! duo
da tokius patarimus, kaip sau
gotis nuo slogų. Visų pirma, 
svarbu išugdyti kūno atsparumą 
slogoms. To galima pasiekti re
guliariai mankštinantis, val
gant įvairų valgį (balansuota 
dieta) ir kasnakt pakankamai 
išsimiegant. Reikia saugotis su
šalimo, perkaitimo ir drėgmės. 
Ne dėl to, ikiad šie dalykai bū
tų slogos priežastimi, bet todėl, 
kad jie mažina organizmo at
sparumą. Miegamieji kambariai 
neturi būti perkaitinti. Dr. 
O’Connell netgi pataria, ikad jų 
temperatūra nakčia būtų kiek 
žemiau Ikaip 60 laipsnių.

Kadangi slogos yra užkrečia
mos, ypač per pirmas dvi 
tris dienas po susirgimo, tai rei

TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

KAZIMIERAS
PI LIPAUSKAS
Jau suėjo treji metai, kai 

negailestingą mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą tėvą, ku
rio netekome 1966 m. spalio 
10 dieną).

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Maloniai prašome gimines, 
draugus ir pažįstamus pasi
melsti už a, a. Kazimiero Pi- 
lipauBko sielą.

Nuliūdę:
Sūnus Charles ir duktė 
Ann su šeimomis.

valst. egzaminus, ėjo Krovikų aaugotis minių ir tokių as 
unijos gydytojo pareigas. menUi kurie ^ga. Kiek-

Velionis ibuvo kuklus šeimos
žmogus, tylus ir tiesus. Labai 
mėgo muziką; nuo jaunystės 

i dienų griežė smuiku, skambino 
pianinu.

Nelengvai pasiekė daktaro 
laipsnį: buvo fabriko darbinin
ku, todėl vėliau gerai suprato 
darjbininko gyvenimą, vargin
gai gyvenančių žmonių būklę.

, Jo namų durys buvo visad atda
ros našlaičiams, vargšams, be
namiams. Padėjo neturtingiems 
jaunuoliams siekti mokslo. Bu
vę sąvo paęieųtų mylimas įr ger 
biamas. Jam mirus kai kurie jų 
tiek savo daktaro gailėjo, kad 
rašė laiškus apgailestaudami ne
galėję uiž jį numirti... Nešiojo 
mintį savyje, užaugus vaikams, 
vykti į misijų kraštus. Nenuo
stabu, kad visi velionio gailėjo.

Jo ankstyvą mirtį skaudžiai 
išgyvena ne tik mylima žmona 
ir dukrelės, bet ir kiti artimie
ji, velionio draugai, pacientai.
Tačiau reikia sutikti su Viešpa
ties valia. Ramybė ir Amžinoji 
Šviesa tešviečia Tau, -mielas 
Aleksai! A. B.

BIAFKA ŠAUKIASI 
PAGALBOS

:; Biafros katalikų vyskupai 
kreipėsi į pasaulio visuomenę ir

- vyriausybių vadus, prašydami 
skubiai atnaujinti pagalbos tei
kimą maistu ir vaistais Biafros 
kenčiantiems gyventojams, ku
riems gręsia didžiausias bado ir 
ligų pavojus. Katalikų ir kitų 
krikščioniškųjų artimo globos 
organizacijų teikiama pagalba 
yra nepakankama ir reikalau
ja visų tarptautinio šalpos or-1 
gianizacijų skubios intervenci
jos. Šimtai tūkstančių žmonių 
kenčia didelį alkį ir mirtingu
mas ypač nekaltų vaikų tarpe

; kasdien didėja. Biafros vysku
pai savo atsišaukime kartu krei 
piasj į pasaulio kraštų vyriau
sybes, padaryti visus reikiamus 
dygius tiek laiko besitęsiančiam 
konfliktui tarp Biafros ir Ni
gerijos užbaigti ir taikai įgy- 
munrffin Li.

A a.

Elenai Kučiūnienei
mirus,

muz. ALEKSANDRUI KUČIŪNUI, 
ilgamečiu! Chicagos Lietuvių Operos di
rigentui, sūnui JURGIUI ir velionės se
serims gilių užuojautų reiškia ir kartu 
liūdi

Ohicagos Lietuvių Opera

A. -Į- A.
ELENAI KUČIŪNIENEI

mirus, 
mielą maestrą

ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ 
ir jo sūnų užjaučiame ir kartu liūdime.

Danute Stankaitytė 
Aldona ir Algirdas Braziai 
Natalija ir Jonas Vazneliai 
Elena ir Stasys Barai

Kaip išsaugoti sveikatą — dus ir peiliui —šakutes. Ser-| fHesciaeMoropHene)’,?!'
gamčių slogomis lėkštės tun bū-Į Iki šiol netunma specialių 
ti išplaunamos labai karštame vaistų nuo slogų, tiik galimia 'kiek 
vandenyje. Sloga sergančiojo palengvinti ir apsaugoti nuo 
panaudoti popieriaus šluostyklė- komplikacijų. Patariama imti 

ilsėtis ir daug 
skysčių naudoti. Nosies užsikim 
Šimą šalins phenylophrino hy- 
drochlorido įpurkštimai ar lašai 
į nosį. Jeigu yira pakilusi tem-

Statistikos duomenys rodo, vienas nusičiaudėjimas paleidžia 
kad rudenį ir žiemą kasdien slo į orą tūkstančius lašelių, pilnų bai turi būti sudeginami. Ran- aspirino, .daug

kias reikia plauti rūpestingai ir 
dažnai. Patartina naudoti mui
lą, kuris turi heksachlorofiną

ATKURTOS LIETUVOS VALSTYBES ANTRAJAM 
PREZIDENTUI, NEPRIKLAUSOMYBES AKTO SIG- 
NATARIUI, GINKLUOTŲ PAJĖGŲ VIRŠININKUI ir 
STEIGIAMOJO SEIMO PIRMININKUI 

A. + A.

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI
SUGRĮŽUS IŠ TREMTIES SIBIRE. 1969 m. rugsėjo 
mėn. 22 d. KAUNE, VILIJAMPOLĖJE MIRUS, LIE
TUVIŲ VETERANŲ SĄJUNGA "RAMOVE", LIODE- 
DAMA KARTU SU TAUTA, VELIONIES ŠEIMAI 
REIŠKIA GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ.

LVS “Ramovė” Centro Valdyba

GŪDŽIUS
Gyveno 1418 N. 18th Avenue, Melrose Park, UI.

Mirė spalio 7 d., 19(1#, sulaukęs 88 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaime. Amerikoje Išgyveno 64 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antoinette (Ambrose), 

duktė Josephlne Tropinski, 5 anūkai, brolis Maitinas Lietuvoje, 
švogeris Frank Valuckas, lr kiti giminės, drangai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 618 N. 16th Ave„ 
Melrose Park, III.

Laidotuvės Jvyks šeštad., spalio 11 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Our Lady of Mt. Carinei parapijos bažnyčią, Mel
rose Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies siela. 
Po iiamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTĖ IB ANŪKAI.
Laidotuvių direktorius Joliu Bonnnnn. Tel. 344-0714.

A|A
ELENAI KUČIŪNIENEI-VYČIUTEI,
buv. Lietuvos Dukterų Dr-jos pirmininkei, mirus, 
jos vyrą muziką prof. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ, sūnų 
JURGĮ su šeima (Vokietijoje), velionės sesutes: AN
TANINĄ LUKŠIENĘ, EMILIJĄ GRUODIENĘ, MARIJĄ 
ALMINIENĘ bei jų šeimas, velionės brolį ALBERTĄ 
VYČIŲ (Nauj. Zelandijoje), jos vyro sesutę EU
GENIJĄ MEŠKAUSKIENĘ ir jų mamytę EMILIJĄ 
KUČIŪNIKNĘ bei visą jų šeimą nuoširdžiai užjau
čiame.

Su meile, pagarba ir malda palydime savo 
veiklią pirmininkę į amžiną atilsį.

Velionės sesės Lietuvos Daftterų 

Draugijos šeimoje

^^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIjllllllllllllllllllllllllllllllllj^;

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU

! PETER TROOST 
1 MONUMENT 

COMPANY
i 6440 S. Pulaski Road, 
ę Chicago, III. 60629
| ČESLOVAS VITKAUSKAS 

District Manager
| Tel.: 585-0242; 585-0243
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii^

iimiiiiiiiiimiiifiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-np ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588 

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
lr kitokioms orogoms 
OEtADSRŲ 

BEVERLY HILLS GFLINYČTA
3443 W. 63rd Street, Chleago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — 1*R 8-0834

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218 
2814 W. 28rd Place______ Tet Virginia 7-8672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. Callfornia Ąyę. Tel. tAfayette 8^872

ANTANAS M. PHILLIPS
107 S. Lituanica Ava. Tel. VArds 7-S4O1

SKKIsBKITtS “DRAUGU’’

peratūra, patartina kreiptis pas 
gydytoją.

Sergantieji sloga turi vengti 
kelionių lėktuvu, nes, jeigu an
gos į sinusus yra užkimštos, tai 
oro spaudimo pakitėjimai, ypač 
lėktuvui leidžiantis, gali iššauk
ti sunkius skausmus. Šitokius 
patarimus duoda dr. M. J. 
O’Connell. J. Daugi.

A. -f* A. 
EDWARD ZAKES

Gyveno 12233 S. 71st Avenue, Palos Heights, Illinois,
Mirė spalio 8 d., 1969, 8 vai. ryto. sulaukęs 56 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Tll.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, 3 sūnūs: Douglas, 

marti Barbara, David, marti Doris ir Michael, duktė Mary Louise, 
motina Ursula Pocius, brolis Albert, brolienė Esther ir jų dukros 
Marlene ir Rita, pusseserės Frances Milkevicz ir Marcella Beaudion, 
pusbroliai Edward, Anthony ir Charles Pociai ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Lack-I.ackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 11 d. iš koplyčios 9 vai. .ryto 
bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, motina, brolis ir kiti giminės.

Laid. direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARUUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street Tel. t
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSONSAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street;Didžiausias Paminklams Pianų Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

MHHB&EVANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI
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 Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted ttroet TeL Y Arda 7-

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. Lituanica Are. Tei. YArds 7-1188-1189

VASAITIS - BUTKUS
1448 S, 50tb Arą, Cicero, ūl. Tet OL 2-1008



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. spalio mėn. 10 d.

X Vilniaus Aukštosios • mo
kyklos užuomazgos 400 metų 
jubiliejaus minėjimą reng.a Lie 
tuvių Istorijos draugijai.

Minėjimas įvyks Jaunimo cen 
tre spalio 19 d. 6 vai. valk. 203 
kamlb. Paskaitą skaitys iš Ro
mos atvykęs prel. dr. J. Bičiū
nas tema: “Vilniaus kolegijos 
įste girnas ir žemesniųjų mo
kyklų atidarymas.’’ Lietuviško
ji Chicagos visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Visuotinas Lietu
vių istorijos draugijos narių 
gyvenančių Chicagoje, sus rin
kimas įvyks spalio 19 d. Jauni
mo centre 5 vai. 203 kamb. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti.

X Prel. Antanas Martinkus,
buvęs Išv. Jurgio par. klebonas, 
o dabar emeritas, persikėlė gy
venti į Marąuette Parką, 7004 
So. Talman Avė., Chicago, III. 
60629. Čia savo namuose turi 
įsirengęs koplytėlę, kur kas
dien atnašauja šv. Mišias. Pre
latas ateinančiais metais jau 
švęs auksinį kunigystės jubil e- 
jų. Yra geros sveikatos ir lai
kosi stipriai.

X Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos organizacija, kuri 
jiau dešimtį metų stengiasi pa
gelbėti bažnyčiai pavergtoje tė
vynėje, prašo jūsų, mieli sesės 
ir įbroliai, paramos. Neleiskite 
religijai blėsti ir menkėti Mari
jos žemėje. Lietuvos bažnyčia, 
paremti, numatomos rinkliavos 
Chicagos lietuviškose parapijo
se. Prie Švč. Panelės Marijos 
Gimimo bažnyčios, Marąuette 
Parke, glebonui prel. Černaus- 
kiui mielai sutkus, sekmadienį, 
spalio 12 d. bus dalinami voke
liai, kuriuos Su auka prašome 
grąžinti kitą sekmadienį — spa
lio 19 d., minėtos organizacijos 
atstovams prie bažnyčios.

X Petras ir Helena (Laurins 
kaitė) Tamiašūnai, 4400 So.
Washtenaw avė., plačiai žinomi 
Brighton Park biznieriai, spa
lio 12 d. švęs savo laimingą 25 
metų sidabrinę vedybinio gyve
nimo sukaktį. Tamašūnų pager
bimo banketas bus spallio 12 d.
6 vai. vak. Polonia Grove sve
tainėje 4604 So. Archer Avė.
Tamašūnai išaugino sūnų Petrą, 
dukrelę Arlene, kuri yra ištekė
jusi už Gregory ir augina du 
sūnus ir dukrelę.

X Roselande Balfo tradicinis 
vajus pradedamas šį sekmadie
nį, kurio reikalu po lietuviškų 
pamaldų, 11 vai .r. Visų šven
tųjų parap. salėje įvyks pasita
rimas. Balfo nariai ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti.

X Marija Rudienė, mūsų žy
mioji visuomenininke, buvo pir
moji, kuri paaukojo 100 d. Bal
fo vajui. Marija ir Antanas Ru
džiai paskyrė visos valandos 
laiką Lietuvių forumo rad jo 
programos, kuri buvo skirta 
Balfo vajui. Šios programos me ] ja^oje spaudos lentynoje "(prieš 
tu l.oalbėjo ir vienas iš Balfo programą ir pertraukos metu)

Aldona Valeišaitč, kur.tr. staJ jos 
mokines G. Aleksaite, D. BruškytS, D. 
Brusokaitė, R. Rimavičiūtė, M. Rima- 
vičiūtė ir G. Žemaitytė pasirodys •‘Eg
lutės” šventėje.

X Vaikų literatūros popietė
je, mok. K. Bradūnienės gl.obo-

steigėjų — Leonardas šimutis.
x Literatūros ir dainos va

karas įvyksta šį šeštadienį, spa
lio 11 d., 7 v. v. Jaunimo cen
tre. Bilietai gaunami Marginiuo
se ir prie įėjimo. (pr.)

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti spalio 18 d., į 
šokių vakarą, Marąuette salėje, 
6908 so. VVestem avė. Šakiams 
gros K. Ramanausko Orkestras, 
Pradžia 7 vai. vak. (pr.)

x Maloniai kviečiame daly
vauti Dzūkų susipažinimo po
pietėje, kuri įvyks 1969 m. spa
lio 12 d., 3 vai. popiet, B. Pakš
to salėje, 2801 W. 38 St. šo
kiams gros B. Pakšto orkes
tras. Programą išpildys dzū
kiškai, meno mėgėjai — sava
noriai iš publikos. Veiks bufe
tas ir (baras.

Dzūkų Draugijos Valdyba 
(pr.)

X Antanas Gustaitis, garsus 
savo satyrine kūryba, atvyks
ta iš Bostono dr dalyvaus pro-

bus galima užsisakyti “Eglu
tę“, įsigyti vaikams skaitymų, 
bei rugsėjo mėn. “Eglutę”, iš
leistą šios literatūrinės šventės 
proga.

X Maldos diena už Tyliąją 
Bažnyčią yra spalio 11 d. Viso 
pasaulio katalikės tą dieną pri
simena komunistų kraštuose 
persekiojamą bažnyčią ir mel
džiasi už ją. Me3 ateitininkės

gramoje LB Cicero apylinkės tuvės darbams Marąuette Deb- 
ruošiamam Rudens baliuje spa- lkates^ krautuvei. Kreiptis
bo 11 dieną 7 v. v. Šv. Antano 
parapijos salėj. Jam talkinin
kaus Moterų trio — J. Bobinie
nė, G. Mažeikienė ir M. Mom
kienė. Nuotaikinga programa, 
šilta vakarienė, šokiai grojant 
Markausko orkestrui ir kiti į- 
vairumai žada linksmą vakarą 
visiems atsilankiusiems. Užsisa- 
kyikit bilietus tel. 652-7413 arba 
prie įėjimo. (pr.)

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Rašykite: Draugas, AD- 
8317, 4545 W. 63rd St., Chica
go, Dl. 60629. (sk.)

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

lak.)

X Dr. E. Ringus rentgenolo
gas, išvyko į Tolimuosius Rytus 
ir žada aplankyti B urmą, Fili
pinus, Pietų Korėją, o iš čia 
vyks į Japoniją, kur šiais me
tais, Tokijo mieste, įvyks pasau
lio rentgenologų suvažiavimas. 
Jo sūnus Julius Ringus, su ge
riausiais pažymiais per 3 metus 
ba gė Illinois univ. premedioal 
school ir šį rudenį pradėjo lan
kyt 111. univ. medicinos fakul
tetą. Reikia pasakyt, kad jis 
yra ne tik gabus studentas, bet 
vienas iš geriausių Lituanicos 
futbolo komandos žaidėjų. Jis 
yra komandos kapitonas ir jau 
nučių treneris, kurie šiuo metu 
stovį savo divizijoje pirmoje 
vietoje.

X “Mūsų Žinių“ biulletenio 
leidimą po vasaros atostogų vėl 
atnaujino Tėvai jėzuitai. Išleis
tas Nr. 28, X. 5 d., kuriame, be 
eilinių pranešimų, išspausdintas 
ilgesnis rašinys apie Lietuvos 
jėzuitų 400 metų veiklos sukak
tį.

X Humoro ir Muzikos nuo
taikingą vakarą ruošia Foto ar
chyvas spalio 26 d., sekmadienį, 
4 v. p.p. Jaunimo centre. Ren
gimo komiteto pirm. ' Jonas 
Evans ir kun. Alg. Kezys suor
ganizavo uolius pagelbininkus: 
B. Briedienę, A. Dzirvoną, J. 
Grybauskienę, J. Janušaitį, p. ( 
Jakubauskienę, M. Reinienę, A. 
Rūgytę, N. Vengrienę, E. Vilu- 
tienę ir kit. Programoje stiprūs 
humoristiniai talentai ir muzi
kinės jėgos. Atsilankiusius jau
kiau pobūvin laukia daug ren
gėjų numatytų staigmenų.

X Mary Miksis, buvusi Mar
ąuette Park namų savininkų or 
ganizacijos korespondentė, nori 
išreikšta širdingą padėką dr. 
Walliter Kirstukui už jo sėkmin
gą ir rūpestingą gydymą, nes 
turėjo sunkią ir pavojingą gai
vos ir plastinę operaciją prieš 
septynis mėnesius. Operacija
pasisekė be jokių komplikacijų. 
Dalhar veda normalų gyvenimą 
ir namų ruošą, taip pat prade
da dalyvauti organizacijos pa
rengimuose.

X Inž. Petras Kazlauskas, 
kur s ir nebūdamas joniškietis, 
vienas pirmųjų paaukojo 100 
dol. Lietuvių fondui, joniškie-

Dr. K. Perukus su korp. “Gajos” korporantėmis padeda vainiką prie žuvu
siems už Lietuvos laisvę paminklo Jaunimo Centre, minint tos korp. 35 metų 
sukaktį 1964 metais. Šį šeštadienį korp. "Gaja” švenčia 4Di mptų jubiliejų.

Nuotr. K. Ambrazaičio 
- - ne • •* t Mr'i •i«oi • t** n *« t* i»i

ARTI IR TO£T
Washingtone, šiltai atsiliepė 
“The Washmgton Post’’, didysis 
Washingtono dienraštis, paskir- 

se" damas platų aprašymą ir ats
pausdindamas keturias nuotrau
kas. Kaip žinoma, V. K. Jony
nas šiuo metu dirba prie Lietu
vių (kankinių koplyč.os Romoje 
įrengimo darbų.

— Tėvai pranciškonai įtemp
tai rūpinasi naujojo lietuvių 
kultūros židinio statybos dar
bais ir telkia šiam reikalui lė
šas. Kultūros židinio statybai

CHICAGOS ŽINIOS
LANKĖ NEGRŲ PARODĄMOKYKLINIAI NERAMUMAI

J A VALSTYBĖSE
— Lietuvių Krikščionių de

mokratų sąjungos tarybos 
sija įvyksta lapkričio 1—2 d.
Detroite, Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Posėdžiuose nu
matyti svarstyti esmingesni 
sąjungos klausimai, liečią Lie
tuvos laisvinimo darbo proble
mas ir tuos reikalus, kurie įeina 
tiesioginėn LKD3 interesų sfe
ron.

— “Courier Prescott”, Arizo
nos dienraštis spalio 1 d. iš-

, spausdino Ruisseil Kirlk straips 
nį apie Molotovo ir Ribbentro
po paktą, po kurio buvo užpul
ta Lenkija ir pagrobtos Balti
jos tautos_  Lietuva, Estija ir
Latvija.

— Jadvygos Tijūnaitienės
meno paroda vyksta nuo spalio 
8 ligi 12 d. Mount Carinei Pa., 
lietuvių Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Bus išstatyta nemažiau 
60 eksponatų, įvairių figūrų ir 
ikitų pastatų sugrupavimas. La
bai įdomios kompozicijos, vaiz
duojančios scenas iš lietuviškų

Chicagos International amfi-' tautiškų pasakų bei istorinių į- 
teatre užsibaigė trejų dienų neg- vykių. Apie parodą plačiai rašė 
rų pramonės ir kultūros ekspo-

Tilden ir Kennedy aukšt. mo
kyklų moksleiviai (juodieji ir 
baltieji) kelinta diena kelia ne
ramumus, kuriuos polic.ja mai- .
žiną. Prie Tilden mokyklos areš-1 ’ an!
tuota ąpie 100 moksleivių, prie ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI 
Kennedy mokyklos apie 47. Bu
vo ir lengvai sužeistųjų.

TRYS ŽUVO GAURE

vietinė spauda, kartu minėda
ma, kad J. Tijūnaitjenė yra lie
tuvė, jos tėvynės ir šeimos tra- 

1 gėdiją.
— Kun. Matas Jarašūnas pa-

Chicagos simfoninis orkestr as I skirtas šv. Alfonso parapijos

zicija, kūną aplankė daugiau

talkinti į vienuolyną Brooklyne 
iš Greene, Maine atvyko kun. 
Vytautas Balčiūnas ir buv. Šv. 
Antano gimnazijos mokytojas 
kun. Juozapas Bacevičius.

KANADOJ
— Kun. Paulius Baltakis,

OFM, ilgus metus išdirbęs To
ronto pranciškonų parapijoje ir 
vadovavęs jaunimo sportui iš
keltas į Brooklyn ir jo vieton 
atkeltas kūn. Augustinas Sima
navičius, OFM.

— Anelė Paznekaitė iš Puns
ko (lietuviškos parapijos atskri
do į Torontą iškviesta Kazio 
Pajaujo, kuris taip pat ten yra 
gimęs ir prieš metus nuvykęs 
atostogų sudarė metrikaciją ir 
pagaliau po ilgų lenkų valdžios 
trukdymų pavyko išvažiuoti. Ji 
yra dirbusi gailestinga sesute. 
Šiemet jau ketvirtoji Punsko lie

spalio 10 ir 11 d. duoda šią pro- Baltimorėje vikaru. Parapiečiai tuvaitė papildė Toronto lietuvių

Motina ir du mažamečiai sū
nūs žuvo gaisre keturių aukštų 
name 343 E. 47th st. Nuosto
lių padaryta daug au $20,000.

PAVOGĖ RETŲ MONETŲ

gramą: Bonponti Concerto jį šiltai sutiko; jį pagerbti susi-
Grosso, Beetboveno Ikoncertą j r Pko didelė lietuvių minia, 
pianinui nr. 3, ir Brahmso Sim- — Apie dail. V. K. Jonyno ir 
foniją nr. 4. Solistas p anistas Shepert meno studijos N. Y. į- 
Byron Janis. Diriguoja Carlos i vykdytus Jono suprojektuotus 
Giulini. Orkestro deficitas 1988 darbus, kuriais buvo išbaigta 
-69 m. sezonui siekė $653,141. į moderni Šv. Jurgio bažnyčia

Nežinomi asmenys pavogė 
$100,0OO vertės retų monetų 

iš Robert Bobker na-Į 
mų 420 W. Belmont. Jis patyrė 
apie nuostolį grįžęs iš savaitga- į 
bo atostogų.

MALONŪS įSVEČIAI IŠ 
ŠIAURĖS

Torontiečiai Uršulė ir Jonas 
Bleizgiai buvo atvykę aplanky-

čiams partizanams pagerbti. Jis genų bičiu53U) gyven,mčių chi
ir savo darbais daug prisideda, 
kad šis suvažiavimas gerai pra
eitų.

X Pranciškus Cicėnas, 4945 
So. Halsted (St., vardadienio pro 
ga buvo pasveikintas artimųjų ir 
draugų. IStusilaukė gražių linkė
jimų ir dovanų. Cicėnai yra ži-

cagoje ir apylinkėse. Nors vieš
nagės laikas buvo ribotas, sve
čiai suspėjo aplankyti Gražius,

Dainuojanti Žymantų šeima (mama ir 8 vaikau) visų kolonijų lietuvių 
mielai laukiama. Čia matome juos dainuojančius Clevelande, “Dirvos” 
koncerto metu. Nuotr. J. Garlos

IV-SIOS DAINŲ ŠVENTES RUOŠAgiedrininkės kartu su vytėmis ] narni visuomenės veikėjai ir ge- 
ir Moterų fi-ga švęsime tą die
ną spalių 12 d., per šv. mišias,
10:30 vai. r. švč. Panelės Gimi
mo bažnyčioje, Marąuette Par
ke. Renkamės uniformuotos 5 
—10 min. anksčiau, kad kairiu 
įe tumėm. j bažnyčią su vėliava.

X Norman Buršteinas, žino
mas kailių prekybininkas ir lie
tuviškų parengimų rėmėjas, a. 
a. Aleksandros Steponavičienės 
atminčiai, vietoj gėlių 'paauko
jo Lietuvos Dukterų Draugijai 
10 dol. (pr.)

X Reikalinga tarnautoja vir-

meniškai 2553 W. 71st St. 
telef. PRospeet 6-2717,

as- 
ariba 
(sk.)

rų darbų rėmėjai. Pranciškaus 
žmona Beneta yra “Draugo” 
ilgametė korespondentė.

X Birutės Pukelevičiūtės vai 
kų pasakų plokštelę II-ji Žirgi
nėliai išleido D. ir iŠ. Grėbliū- 
nai, Gift International, 2501 W. 
71 st. Taip pat .pakartota plokš
telė ir “Žirginėliai’’ I-ji.

X Marąuette Parko LB apyl. 
valdyba, kaip praeitą, taip ir 
šį sekmadienį, spalio 12 d. yra 
gavusi parapijos klebono suti
kimą prieš ir po sumos rinkti 
LB solidarumo mokestį švento
riuje prie stabukų. Maloniai 
kviečiame tautiečius pasinaudo
ti šia proga ir užsimokėti už 
šiuos metus.

Uršulė ir Jonas Bleizgiai
Nuotr. J. Ciužienės

Ciužus, kun. Trakį, Jurgaičius, 
Tampus, Plonienę, Zaunaičius, 
Daraškevičius ir klt. Taip pat 
užmezgė vieną kitą naują bi
čiulystę. Džiugu, kad nenubsta- 
mo triūso pasėkoje, Bleizgiams 
pagaliau pavyko Toronte gerai 
įsikurti. K. M.

Putnamo seselių rėmėjų Chicagos skyriaus surengtoje macų parodoje jaunimo modeliuotojų sekcija. Iš kairės — 
Ingrida Blekyte, Rita Stasiulytė, Rimvydas Vasiukevičius, Danutė EndrijonaitS, Vytautas Eelečka ir Rūta Butviiaitė

Nuotr. V. A Račkausko

IV-sios JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų šventės repertuaro 
2 sąsiuvinys “Dainos vaikų cho
rui”, tikimasi, pasieks lituanis
tines mokyklas lapkričio pra
džioje.

Užsiregistravusiems dalyvau
ti IV-joje Dainų šventėje suau
gusių mišriems chorams jau iš
siuntinėta arti 700 egzempbo- 
rių Br. Būdriūno kantatos “Lie
tuvos šviesos keliu”. Chorai, 
manantieji dalyvauti IV-joje Dai 
nų šventėje, kviečiami nedel-

koloniją.
_  Bronė Prakapienė viešėjo

porą mėnesių betuvišCcame Su
valkų trikampyje, iš kur ir yra 
kilusi, ta proga aplankė ir Lie
tuvą, kur turėjo galimybės su
tikti visas gimines.

— Povilas Pretkus, 67 m.
amžiaus, buvęs Liet. kariuome
nės viršila, rastas negyvas sa
vo kieme, spėjama, kad buvo 
ištiktas širdjęs smūgio; tai 7- 
tasis betuv's vienoje savaitėje 
miręs Toronto lietuvių koloni
joj-

Dirigentai prašomi greit ir 
aktyviai atsiliepti, nes repertu
aras norima paruošti galimai 
greičiau išsiuntinėjimui. Prisidė 
kime .prie Išlio darbo visi, kad 
nebūtų daugiau kritikų negu 
darbininkų.

Muzikui Stasiui Sližiui IV- 
sios Dainų šventės repertuaro 
kom. vardu reiškiu padėką už 
nuoširdų rūpestį ir pasiūlymus, 
iškeltus “Draugo” kult. priede. 
Dėl pasiūlyto chorų dirigentų 
suvažiavimo ■ repertuaro reikalu, 
buvo tartasi su JAV LB centro 
valdybos pirm. inž. Br. Nainiu 
ir LRK Vargonininkų bei kitų 
Muzikų sąjungos pirm. muz. 
Vincu Mamaičių ir prieita vie

tės repertuanan pageidaujamas 
dainas. |Su tokiu prašymu jau 
buvo asmeniškai kreiptasi į re
pertuaro kom. narius. Dainos 
pageidaujama, kad būtų Skam- 

siant registruotis, pranešant da j bios ir savo sudėtingumu priei- 
lyvių skaičių, šiuo adresu: Pet- narnos visiems chorams. Visos

šos keliu” yra jau numatyta, 
dar rodos niekur išeivijoje ne
giedota J. Naujalio “Malda už 
tėvynę”. Ji yra verčiama į be
turiu kalbą ir tuoj Irus įgravi- ningos nuomonės, kad tokio su
mota. važiavimo suorganizavimas pa-

Visi, numatančių dalyvauti reikalautų nemaža išlaidų ir 
IV-joje Dainų šventėje, chorų daug dariao, o konkrečios nau- 
dirigentai prašomi siūlyti šven- dos gali dloti neperdaug. Tad

nutarta repertuarą sudaryti ko- 
respondenciniu būdu.

Petras Armonas,
IV-sios Dainų šventės ir muzi

kinės komisijos pirmininkas

ras Aimanas, 4538 So. Hermi
tage Avė., Chicago, UI. 60609.

(Suaugusių chorui, be Br. Bu- 
driūno kantatos “Lietuvos švie

pasiūlytos dainos bus sutrauk
tos į vieną sąrašą ir išsiuntinė
tos repertuaro kom. nariams 
balsavimui.

DĖL ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS 
ATI DARYMO

Amerikos Lietuviu Bendruomenės valdyba skatina
pranciškonus atidaryti šv. Antano gimnaziją.

Ati,darymas būtų galimas, jei gimnazija pastoriai turėtų 
bent 100 lietuvių mokinių, kurių tėvai už mokslą ir išlaikymą 
mokėtų 1000 dol. metams. Tai pagrindinė sąlyga.

Iki gruodžio 15 d. prašoma atsiliepti tėvus, kurie norėtų 
1970 metų rudenį leisti savo sūnus į šv. Antano gimnaziją. Ga
vę atsakymus, pranciškonai tuojau svarstys gimnazijos 'atidary
mo klausimą. Sprendimas priklausys nuo suinteresuotų lietuvių 
tėvų skaičiaus. Jei bus nutarta gimnaziją atidaryti, tada bus 
priimama mokinių registracija. Visais šv. Antano gimnazijos 
reikalais prašoma rašyti: Rev. Rector, St. Anthony’s High 
(School, Kennebiinkport, Maine 04046.

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
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.


