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VVashingtone
Kongreso nariai: riauši

ninkai remia presą
Kam tarnauja SDS ir panašūs 

' riaušininkai?

VVASHINGTON. — Chicago
je, spalio 8 ir 11 d. buvę įvykiai 
(šiandien “Draugas” juos ver
tina vedamajame) rado atgar
sio ir JAV Kongrese. Vakar 
senato posėdyje kalbėję keli se
natoriai — respublikonai griež
tai tuos išpuolius bei vandalų, 
užpuolikų žygius pasmerkė.

Senatoriai klausė: kam tie 
jaunuoliai tarnauja, kam jie tei
kia, ypač, propagandos srity, 
paslaugą? Aišku, kad tokio po
būdžio įvykiai, kaip nurodė šen. 
Scott, iš Pennsylvanijos valst., 
tegali būti naudingi JAV prie
šams.

Čekoslovakijoje
Režimas šalina

Palacho skulptūrą
Naujas režimo žygis prieš 

patriotines nuotaikas

PRAHA. — Visa Čekoslova
kija ir Vakarų pasaulis šiomis 
dienomis aptaria naują įvykį. 
Prahoje dailės kūrinių rudens4

Jan Palach, susideginęs čekas pat
riotas, kurio skulptūra laimėt yir- 
mąją dovaną, komunistinio režimo 
skubiai pašalinta

parodoje pirmą dovaną gavo 
didžiulė skulptūra, kurioje pa
vaizduotas š. m. sausio mėn. 
viešai susideginęs, prieš sovie
tų okupaciją protestavęs studen 
tas Jan Palach.

Maskvinio režimo atstovai 
skubiai įsakė Palacho skulptū
rą pašalinti — neabejojama, kad 
tai vykdyti pavedė bijanti pat
riotinių visuomenės nuotaikų 
komunistų partija.

Maža to. Iš dailės salono bu-

“ Apollo 12” skrydis i mėnulį numa
tomas lapkričio 12 d. Čia Alan A. 
Bean, vienas įgulos narių, “mėnu
lio aprangoje” su “saulės vėjams”
matuoti prietaisu

B. NLvon: demonstracijos krašto 
politinės krypties nepakeis

Riaušes Paryžiuje
Kilo dėl naujų mokesčių

PARYŽIUS. — Vakar čia ki
lo krautuvių savininkų ir poli
cijos susidūrimas. Jis įvyko po 
krautuvininkų susirinkimo, kur 
pasisakyta prieš naujas vyriau
sybės priemones mokesčių sri
ty. Grumtynių su policija metu 
buvo apie 15 sužeistų, jų tarpe 
policininkų.

'• Š. Airijoje ir pirmadienį 
rytą vyko riaušės. Apie 1,090 
protestantų buvo susidūrę su 
britų kariais. Panaudotos ašari
nės dujos, abi pusės šaudė.

Mirė S. Henie
Ledo čempionė buvo uždirbusi 

milijonus
Oslo. — Sonja Henie, savo me

tu pagarsėjusi ledo čiuožėja, spa
lio 12 d. mirė lėktuve, leukemi
jos ligos pakirsta. Ji buvo 57 m. 
amžiaus.

Su savo vyru, laivų savininku, 
Niels Onstad, ji skrido iš Pary
žiaus į Norvegiją, Paryžiuje stai
ga pablogėjus sveikatai.

Henie, nuo 1941 m. buvusi 
JAV pilietė, laidojama Oslo.

Čiuoždama ant ledo, Sonja 
Henie buvo uždirbusi milijonus. 
Be to, ji buvo ištekėjusi už trijų, 
savo turtais pasižymėjusių, vyrų.

Laimėjo olimpiados aukso 
medalius ' •

1924 - 1936 m. laikotarpyje 
Henie sporto olimpiadose buvo 
laimėjusi tris aukso medalius, 
10 kartą pasaulio ir šešis kartus 
Europos čempionės vardus.

Po 1936 m. Henie dalyvavo 
Hollywoodo filmuose. Pastarai
siais metais, ištekėjusi už norve
go Onstand, ji virto meno kūri
nių rinkėja.

Ji su vyru paskyrė Norvegijai 
3.5 mil. dol. sumą meno muzie
jaus reikalams bei padovanojo 
250 vertingų paveikslų.

vo įsakyta pašalinti dar apie 
20 kitų skulptūrų bei paveikslų. 
Tai aiškinama “politiniais su
metimais”. Aišku, ir tie kūriniai 
badė komunistų akis.

Lenkų kariuomenė
mini sukaktį

Pasisako prieš vokiečių “teri
torinius siekimus”

Varšuva. — Lenkijos “liaudies 
kariuomenė” sekmadienį minė
jo 26-ją įsteigimo sukaktį. Varšu
voje įvyko paradas, gi kariniai 
vadai paskelbė naujus įspėjimus 
Fed. Vokietijos adresu.

Komunistinė Lenkijos kariuo
menės užuomazga pradėta Sovie
tų Sąjungos antrojo pas. karo me
tu. Tie lenkų “liaudies kariai” 
dalyvavo sėkmingose kautynė
se Gudijoje, ties Lenino, 1943 m. 
spalio 12 d. Toji data dabar lai
koma kariuomenės pradžios die
na.

‘Pastik “TrybUha Ludu”, gen.

PROTESTAI NEPAVEIKS PREZIDENTO
W. Rogers teigia: prez. Nixono pastangos taikos kryptimi sėkmingos — Paryžiaus pa
sitarimai ir JAV gyventojų pritarimas prezidentui — Pasak Nixono. demonstrantams 
pataikaujant krašte atsirastų anarchija —Rytdienos protestai prieš karą — proga 
pasinaudoti paraustiniams gaivalams?

Prezidentas vykdąs savo 
pasižadėjimus dėl Vietnamo

VVASHINGTON. — JAV vals 
tybės sekretorius W. Rogers, 
užvakar kalbėdamas televizijos 
programoje, nurodė: preziden
tas Nixonas savo vedama kryp
timi yra pasiekęs “nepaprastos 
pažangos” siaurinant karinius 
veiksmus Vietname. Žinoma, ne
galima teigti, kad JAV-bės ka
riniu atžvilgiu laimi Vietname, 
tačiau sunku paneigti; Nixonas 
vykdo pasižadėjimus karo bai
gimo kryptimi.

Rogers dar pažymėjo, kad 
pastaruoju metu Vietname aiš
kiai pastebimas sumažėjęs prie
šo vyrų permetimas į pietinę 
krašto dalį bei susiaurėjęs dali-

į nių keitimas naujais.
Prezidentui reikia krašto 

pritarimo

Rogers nuomone, jei Pary
žiaus pasitarimuose negalima į- 
žiūrėti sėkmės, tai dėl to, kad 
komunistai įsitikinę, jog JAV 
prezidento nepalaikanti Ameri
kos plačioji visuomenė.

W. Rogers televizijoje dar nu
rodė, žinąs, kad nepasitenkini
mo karu nuotaikos kylančios 
tačiau... joms reiškiantis, ne- kietesni aia

SEPTYNI KOSMONAUTAI
ERDVĖJE

MASKVA. — Kaip ir tikėtasi, 
sovietai vakar, pirmadienį .iš
šovė į erdvę trečiąjį erdvėlaivį. 
“Sojuz 8” su dviem kosmonau
tais. Tuo būdu, šalia spalio H 
ir 12 dienomis erdvę pasiekusių 
ir aplink žemę skriejančių “So
juz 6” ir “Sojuz 7” erdvėlai
vių, dabar trijuose erdvėlaiviuo
se skrieja septyni kosmonautai.

Tass agentūra tebekartoja 
savo teigimus apie “mokslinių 
uždavinių” vykdymą. Vakaruo
se gi vyrauja įsitikinimas, kad 
sovietai jau šiomis dienomis 
sieks bent du erdvėlaivius “su
jungti” ir vykdyti pirmąją, žmo 
nių aptarnaujamą “orbitinę la
boratoriją”, tikslą, kuris būti
nas, tikintis .ateity, tarplane- 
tinio susisiekimo.
Mėnuo prieš “Apollo 12’’ skrydį 

į mėnulį

Dabar vykdomas sovietų erd 
vės žygis, nurodoma, dar ver
tintinas, kaip rusų pastangos 
kiek pakelti nusmukusį jų lai
mėjimo erdvėje prestižą, ypač. 
JAV astronautams š. m. liepos 
mėn. sėkmingai nusileidus mė
nulio paviršiuje bei ten atlikus 
eilę svarbių tyrinėjimų.

Trys “Sojuz” erdvėlaiviai 
skrieja lygiai mėnuo prieš ame
rikiečiams pradėsiant “Apollo 
12” žyg'į, antrąjį skrydį į mėnu
lį.

Z. Nowak pareiškė, kad “kol 
Vak. Vokietijos įstaigos neatims 
ginklų iš revizionistų ir nepada
rys galo jų politikai, teritoriniams 
siekimams, nuodyjantiems taikos 
pastangas Europoje”, tol lenkai 
esą priversti rūpintis savo gyny
ba ir budėti. Tai esąs jų pagrin
dinis šių dienų tikslas.

, • Gaisre Los Angeles mieste 
užvakar žuvo astuoni asmenys.

tenka ir abejoti, kad iš priešo, 
Paryžiuje, nelauktina “geros va 
lios pasitarimų”.

Pats prezidentas Nixonas va
kar paskelbtame laiške - atsa
kyme vieno universiteto stu
dentams pažymėjo, kad jis esąs 
įsitikinęs, jog jo vedamoji politi
nė, Vietnamo klausimu, kryp
tis, vedanti prie taikos. Jis, pre
zidentas, aiškiai stebįs prieš 
karą nukreiptas nuotaikas Ame
rikoje, tačiau nei tos nuotaikos, 
nei demonstracijos (kad ir ryt

W. Rogers, valst. sekretorius: pro
testai prieš karą JAV-se priešo de
rybininkus Paryžiuje verčia būti

Televizija, pasekusi 
amerikietiškuoju stilium

Maskvos telev-zii? savaitgaly 
parodžiusi dviejų erdvėlaivių pa 
kilimą, pasikalbėjimus su kos
monautais, jų i žeme perduoda
mus vaizdus, aiškiai pasekė JA 
Valstybių televizijos pavyzdžiu. 
Erdvėlaiviams, pirmą kartą, vėl 
sekant Ameriką, suteikti pava
dinimai, pvz. “Sojuz 6” pava
dintas “Antiejum”, gi kitas erd 
vėlaivis — “Uraganu” .

Visi trys erdvėlaiviai skrie
ja. toje pačioje orbitoje aplink 
žemę, 122 ligi 11) mylių virš 
žemės paviršiaus. Sovietų Tass 
pranešimais, skrydžiai vykdo
mi sėkmingai ir “pagal planą”. 
Pirmojo erdvėlaivio įgulą su
daro du kosmonautai, Sonin ir 
Kubasov, antrojo trys: A. Fi- 
lipčenko, V. Voikcv, abu lakū
nai ir V. Gorbatko, laikomas 
“tyrimų inžinierium”, pagaliau 
vakar iššauto treč.ojo erdvė
laivio įguloje yra du erdvės skry 
džių veteranai, pulk. V. Šatalov 
ir civilinis asmuo A. Jelisejev.

Vakar TV vaizdai buvo per
duoti iš visų trijų erdvėlaivių. 
Rusai jau minėjo, kad siekia
ma erdvėje vykdyti “kolektyvi
nį bendradarbiavimą”.

Erdvėlaiviams su3;jungus, ga
limas dalykas, kai kurie kos
monautų bus sugrąžinti žemėn 
,kiti gi gali erdvėje likti kiek 
ilgiau.

• Rumunijos prez'dentas N.
Ceausescu ir min. pirmininkas 
J. G. Maurer sekmadienį išskri
do į Indiją. Tai oficialioji vieš
nagė. >

• Austrijos prezid. Franz Jo
nas ir Jugoslavijos prezidentas 
Tito užvakar iškilmingai atida
rė Muhr upės tiltą. Jis jungia 
abu kraštus.

visose JAV-se vykdomas vad. 
moratoriumas, protestas prieš 
karą) neprivers j j keisti pradė
tąją Kryptį taikos keliu.

Prezidentas, atsakydamas į 
studentų grupės Georgetovvn, 
Washingtone, laišką, dar nuro
dė, jog krašto vadovybei nusi
lenkiant demonstrantams, tai 
tegalėtų giliai pažeisti demo
kratijos vyksmą ir privesti prie 
anarchijos krašte. Jis, Nixonas, 
įsitikinęs, einąs, taikos krypti
mi, tinkamu, teisingu keliu.

Protestai ryt visame krašte

VVASHINGTON. — Daugiau
sia studentų iniciatyva ryt JĮA 
Valstybėse vyksta vad. M (mo- 
ratorium, kitaip tariant, atpa
laidavimo nuo įprastinių darbų) 
diena. Tiksliau, numatoma reng 
ti eiesnos, susirinkimai, tais ir 
kitais būdais pasisakyti prieš 
karą.

Studentams kėlus mintį, vė
liau iniciatyvą parėmė 17 JAV 
Kongreso senatorių, dalis Atst. 
Rūmų narių, dvasininkai ir kt. 
Nevv Yorko meras J. Lindsay 
pasiūlė vėliavas ryt iškelti nu
leistas pusiau stiebo ir valan
dą skambinti bažnyčių varpais.

Kai kurie Kongreso nariai 
siekia rytdienos protestą pami
nėti Kongrese. Įvairiuose kraš
to universitetuose studentai ne
lankys paskaitų.
Ar nepasinaudos paraustinlai 

gaivalai ?

Nepaisant dalies Kongreso 
narių ar dvasininkų pritarimo, 
vis dėlto yra tokių nuomonių: 
dento politikos, ar jo vyriausy
bės puolimus ar net į chuliganų 
bei vandalų išpuolius. Chicagoje 
buvę, spalio 8 ir 11 dienomis, 
nešvankių gaivalų sukurstyti į- 
vykiai čia laikytini įspėjimu.

Viceprezidentas S. Agnew ne
seniai vienoje kalboje, Vermont 
valst., pasisakė neremiąs “mo
ratoriumo”, nes protestai gali 
būti nukreipti prieš JAV prezi
dentą.

Los Angeles meras Samuel 
Yorty užvakar pareiškė: tas 
“moratorium” — protestai yra 
suplanuoti ir bus vykdomi “gar
siai šaukiančių, žygiuojančių,, į 
kvailystes linkusių, subversyvi- 
nių — paraustinių gaivalų”.

• Izraelio aviacija vėl puolė 
arabų taikinius išilgai Suezo 
kanalo. Arabai kaltinami “agre
sija”.

• Egipte liūčių metu Asvano 
provincijoje, Gizoje, sugriauta 
apie 300 namų.

Helikopteriu gabenami Kambodijos jauni savanoriai— jie skrenda į Pietų Vietnamą, kovai prieš komunis- 
tos - Vietkongo vyrus

Jie protestuoja ir„. remta priešą.

Trijų JAV astronautų 
triumfas Europoje

Šiandien juos sveikina britai 
Londone

Bonna. — Trys JAV astronau
tai, istorinio “Apollo 11” žygio 
dalyviai, Armstrong, Aldin ir 
Collins, savo žmonų lydimi, 
šiandien atskrido į Londoną. 
Užvakar ir vakar juos entuzias
tingai sveikino šimtai tūkstan
čių vokiečių pareinio miestuose, 
Koelne ir Bonnoje bei Vak. Ber
lyne.

Trys astronautai džiaugėsi lan
kę Vak. Vokietiją, kraštą, kur 
gyvena Armstrongo protėviai ir 
kuri yra visos eilės “Apollo” pro
gramos vykdytojų tėviškė (su 
von Braun priešaky). Koelno ae
rodrome astronautus pasveikino 
2.000 žmonių.

• Britų žurnalistas A. Grey, 
26 mėnesius laikytas Kinijos 
kalėjimuose, neseniai paleistas 
grįžo į Londoną.

• Komunistai vėl vykdo pra
timus Čekoslovakijoje, Lenki
joje, R. Vokietijoje ir vakari
nėse Sovietų Sąjungos srityse.

• Šveibarijos užsienio reik. 
ministeris W. Spuehler pasi
traukė. Tai neturi politinės reik 
šmės.

Atsirado tolimas Armstrongo 
giminaitis

Geros valios keliautojai buvo 
pagerbti Koelno ir Bonnos savi
valdybių. Koelne atsirado senu
kas iš Vestfalijos, ūkininkas, K. 
Koetter, pasisakęs esąs tolimas 
Armstrongo giminaitis. Jis astro
nautui įteikė džino bonką ir nuo
traukų.

Sekmadienį tris erdvės herojus 
priėmė Vak. Vokietijos preziden
tas G. Heinemann, gi kancleris 
K. G. Kiesinger buvo pakvietęs 
pietų.

“Komunistai, nepastatė savo 
sienos erdvėje”

V. Berlynas. — Vakar tris as
tronautus džiaugsmingai ir triukš 
mingai sveikino Vak. Berlyno gy
ventojai. Jie su žmonomis aplan
kė komunistų 1961 m. pastaty
tą “gėdos sieną” ir buvo pagerb
ti miesto savivaldybėje, kur pa
sirašė aukso knygoje. Astronau
tai spaudai pareiškė: “Matėme 
komunistų pastatytą sieną... bet, 
jie - komunistai, nesugebėjo pas
tatyti jokios ‘sienos’ erdvėje”...

Vokiečių spaudai jie buvo pa
reiškę, nežiną sovietų tikrųjų tik
slų, jiems šiuo metu vykdant net 
trijų erdvėlaivių skrydžius. Betgi 
jie sako, kad “būtų logiška” ma
nyti, jog rusai pasiryžę erdvėje 
sudaryti “pastovią erdvės stotį”.

KALENDORIUS

Spalio 14 d.: šv. Kalikstas, 
šv. Fortūnata, Mindaugas, Lakš- 
tuonė.

Spalio 15 d.: šv. Rūstokas, 
šv. Teresė Avil., Gailiminas, Ina.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, žymiai vėsiau, temp. 
sieks 40 ir daugiau 1. F., ryt — 
debesuota, atšalusio oro tąsa.

Saulė teka: 7:02, leidžias 6:
11.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus . klausimus siusti adresu:

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfleid BlvtL, Chieago, Dl. 60636

ŠIRDIES GILTINĖS DARBYMETĖ 
NEATSLCGSTA

Zinko sulfatas (Orazinc) rau
siasi po širdies giltinės - arterio-

skelrozės pamatais
Šiandieninis mediciniškas faktas

Gyvybės padraudos (Metropo
litan Life Insurance Company) 
naujausias statistinis žiniaraštis 
(Statistical Bulletin) praneša, 
kad per paskutinį dešimtmeti 
pastebimai nepasikeitė pusam
žio sulaukusiųjų mirtingumas 
■nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
(cardiovascular diseases). Di
džiausias tų ligų sukėlėjas yra 
arterijų priskretimas - prikalkėji- 
mas (arteriosklerozė). Prieš ją 
iki pastarųjų kelerių metų medi
cina neturėjo reikiamai veik
laus ginklo. Seni gydymo būdai, 
kaip matom, neapmalšina šir
dies giltinės siautulio, nors gydy
tojai po senovei vis dar mėgina 
kovoti su arterioskleroze įprastais 
-neveikliais vaistais: priseolin, 
arlidin, papaverin...
Senų mediciniškų ginklų neveik

lumas prieš sklerozę
Minėtas žiniaraštis paduoda 

dvejopas žinias: 1) apie minėtoj 
bendrovėj apsidraudusiuosius bal 
taodžius 1957-1966 m. laikotar
pyje, ir 2) bendrai pagal bendro
vės reikalavimus visus apsi
draudusiuosius. Nors ahiejose ap- 
sidraudusiųjų grupėse mirtingu
mas dėl širdies ir kraujagyslių li
gų buvo savo esmėje vienodo po
būdžio, vienok antroje grupėje 
visokio amžiaus žmonių mirtin
gumas nuo minėtos negerovės 
buvo. žymiai mažesnis. Iš visų 
šiame krašte 45- 64 metų am
žiaus rtiirštančių žmonių net 48 
proc. miršta dėl širdies ir krau
jagyslių ligos (arteriosklerozės). 
Minėtas mažesnis mirtingumas 
Standartiniams Metropolitan Li
fe Insurance Co. reikalavimams

veiksmingesnio 
mirtingumas

daryti, kad mir- 
nuo sklerozės

Trys “Kuproto Oželio’’ Onutės: Anelė Kirvaitytė Chicajgoje, jai iš šalių 
— vaidinusios ir dainavusios dar Lietuvoje tą rolę. Nuotr. M. Nagio

tingumą nuo sklerozės sumažin
tume.
Nauji mediciniški ginklai prieš 

sklerozę.
Akivaizdoje mūsų bejėgišku

mo kovojant senais ginklais su 
arteriosklerotine giltine, šviesiu 
pragiedruliu pasirodo šiandieni
nio medicinos moklso susekimas 
įvairių metalų mažose dozėse 
reikšmė širdies ir kitų kraujagys
lių kūne apsaugai nuo sklero
zės. Yra “kur nors šuo pakas
tas”, kad vienas devyniasdešimt
metis tik mažai sklerozės teturi 
savo kraujagyslėse, kitas net ke- 
liolikmetis jau nešiojasi kalkė
mis priskretusias arterijas.

Dabar jau vos kelinti metai 
mediciniška literatūra mirga 
nuo pranešimų apie zinko sulfa
to, magnezijos ir chondroitin 
sulifuric acid jėga apsaugant žmo 
gtj nuo širdies ir kitų kūne krau
jagyslių sklerozės. Zinko sulfatą 
reikia imti po 220 mg. kapsulėse 
(Lietuvoje žmonės gali naudoti 
pigesnę Formą -miltelius -“proš- 
kas”), tris kart dienoj, pavalgius 
Po keletos mėnesių šio krašto 
Veteranų ligoninėse naudojimas 
to vaisto pertraukiamas mene 
siui. “Medical Tribūne” žurna
lo konsultantai praneša, kad 
šio vaisto naudojimas ilgam lai
kui nekenkia organizmui, o daug 
padeda: dėl sklerozės atsiradę ne
gerumai kojose, širdyje ar sme
genyse - bei kitose vietose tvar
kosi. Tą vaistą jau leido gamin
ti ir žmonėms naudoti šio kraš
to Food and Drug Administra- 
tion. Šimtai rašinių yra paskelbta 
tik eksperimentus atlikus minėta 
Food and Drug įstaiga leidžia 
vaistą žmonėms pardavinėti. Tik 

ir nau-atsakančiųjų tarpe įsaiskmamas f , y A . . -., . . liesnybes medicinoje sparčiau gy-dvejopai: 1) asmenys, apdrausti J / i _i • • i i •} K venime vykdyti, nes seni ginklai
su skleroze, kaip matėm, yra vai
kų žaidimas: mirtingumas nuo

pagal standartinius minėtos ben 
drovės reikalavimus, buvo atrin
kti geresnės sveikatos, 2) jie bu
vo kilę įš ekonomiškai labiau pa
siturinčiųjų tarpo.

Širdies ir kraujagyslių ligos mi
nėtam žiniaraštyje apėmė sekan
čiuosius negalavimus: ’ arterio- 
sklerotine širdies ligą, įskaitant 
širdies kraujagyslių negerovę (co- 
ronary artery disease), smegenų 
kraujagyslių ligą, pakeltą kraujo
spūdį, ir reumatines širdies ne
geroves. Tai svarbiausios negero
vės. Dar čia priskaitoma degene- 
ratyvinės ir funkcinės širdies li
gos, įvairios arterijų ir venų ne
gerovės.

Dėl širdies kraujagyslių arte
riosklerozės mirė daugiausia žmor 
nių: 1966 m. apie 75 proc. visų 
mirusių vyrų buvo pakirsti arte- 
riosklerotinės giltinės. Tos gilti
nės darbymetė dar padidėjo pa
lyginus su žmonių mirtingumu 
nuo skelrozės 1957 metais - tada 
Visų mirusių vyrų nuo sklerozės 
pateko po giltinės dalgiu 71 proc. 
Moteriškės irgi nėra saugios nuo 
tos giltinės, jų visų mirusių tarpe 
m., 53 proc. 1962 m., 55 proc. 19- 
66m. Tai- giltinė vis atkakliau 
darbuojasi arteriosklerozės
lauke. Vyrų ir moterų 
mirtingumas nuo sklerozės 
kas kart didėja iki dabar. Toliau 
mes turime neleisti taip tokiai 
giltinei siausti. Reikia ką nors

sklerozės vis. d idėja. Neseniai i m 
tas vartoti zinko sulfatas prieš 
arteriosklerotines negeroves paro
dys savo geras puses ateityje. 
Kas jį vartoja- neatsidžiaugia. 
Niekas nepadėjo, nors viskas kas 
medicinoje žinoma iki šiol, bu
vo prieš sklerozę panaudota. Ma
lonu, kad šis skyrius yra pio
nierius sėkmingo, visai naujo su 
arteriosklerotine giltine kovos 
būdo. Kuo greičiau ir kuo pla
čiau toks gydymas turi paplisti 
mūsiškių tarpe: čia tiek gydyto
jai, tiek ligoniai turi priaugti prie 
šių dienų mediciniškos pažan
gos. Gydytojai ir vaistinės, o taip 
pat ir pacientai su gydytojo re
ceptu zinko sulfato kapsules (orą 
žino) gali išsirašyti iš sekančios 
vietos (iš ten ir visą literatūrą 
apie gydymą sklerozės zinku gali
ma gauti): Sdhlioksup DrugCo. 
Ine. 420-2 S. W. Washington St., 
Peoria, III. 61602.

Pagrindinės priemonės kovoje . 
su skleroze

Dabar “Medical Tribūne” pra
neša, kad ir magnezijos truputi^ 
yra būtinas ginklas kovoje su 
skleroze. Magnezijos truputėlis 
apsaugo dirbtinai sukeltus pelės 
širdyse raumenų apmirimus nuo 
mirties. Lietuviai visi atsiminki
me, kad stambiai maltų rugių bei

kviečių duonoje Ankaus, yra 
didelis nuošimtis magnezijos. 
Nuo šiandien tik tokią duoną 
savo namuose turėkime, ir vai
kus prie tokios sveikatos pratin
kime. '

Jau seniau šiame skyriuje buvo 
pranešta apie chondroitin sul- 
furic acid naudą kovojant su 
skleroze. Tos rūgšties gausiai 
yra kremzlėse. Praktiškiausia 
mums naudoti kiaulės ausis, nuo 
jų odą nuvalius. Jau tą lietuviai 
žino. Neapsileiskim visi. { nieką 
nežiūrėkim - tik savos sveikatos 
bokim. Tada peranksti nepatek
sim į minėtus, kas kart didėjan
čius, nuo sklerozės mirusiųjų są
rašus. Apie kitas pagelbines ko
voje su skleroze priemones pra
nešta buvo anksčiau šioje vieto
je, rašant apie mano arterioskle- 
rozei gydyti būdą.

IŠVADA. Prieš iki šiol niekie
no neįveiktą arteriosklerozę im
kime kovoti šiandieninėmis prie
monėmis, nes senosios buvo iki 
šiol neveiklios - jas naudojant 
mirtingumas nuo sklerozės vis 
didėjo net ir paskutiniam de
šimtmetyje. Viena tokių priemo
nių yra zinko sulfatas (orazinc), 
antra- chontroitin sulfuric acid 
(kremzlėse besirandanti) ir tre
čia- magnezijos truputis, jos dau
giausia yra juodoje- pusiau mal
tų rugių -kviečių duonoje. Tai 
praktiškiausias - lengviausias 
mums lietuviams kovos su sklero
ze būdas. Kai rytoj medicina su
ras sėkmingesnius kovos būdus, 
paskelbsime ir juos. Tik visi: tiek 
pacientai, tiek gydytojai dirbki
me kartu sutartinai. Vieni medi
cinos pažangą stropiau sekime, 
kiti - artimiau su pažangiais gy-
------ ------- — • ■■ ■ ...... ................ ... i

Daug saugiau valgant, kalbant su
DIRBTINIAIS DANTIMIS

Nebijokite, kad jūsų dirbtiniai 
dantys judės ar kris nepatogiausiu 
laiku. Didesniam saugumui ir pato
gumui tik pabarstykite truputi FAS
TEETH ant plokštelių. FASTEETH 
laiko viršutinę ir apatinę plokštelę 
tvirčiau, ilgiau. Valgysit lengviau. 
FASTEETH yra Šarminis. Jokio ne
malonaus pastos skonio! Tinkamai 
pritaikinti dirbtiniai dantys yra bū- 
Uni sveikatos gerovei Reguliariai 
lankykitės pas dantuota • Pirkite 
FASTEETH.

dotojais bendradarbiaukime. 
Tada visų džiaugsmas bus pilnes
nis.

PASISKAITYTI. Medical Tri
būne, Vol. 10 Nr. 78, Septem- 
ber 29, 1969.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Sekime visi šito lietuvio pavyz
džiu

Mielas Daktare, nuoširdžiai 
dėkoju už Tamstos rekomenduo
jamą “Zinc- sulfate 220”. Sunau
dojęs 100 piliulių galiu 2-3 my
lias eiti be jokio skausmo, kojose, 
ir tai net įkainiui ir laiptais aukš
tyn. Prieš tai eidamas ketvirtį 
mylios iki pašto dėžės turėjau 
du kart sustoti poilsiui ir tuo 
sustabdyti skausmus kojose ir 
krūtinėje. Gal nuo to pat zinc 
sulfate sušvelnėjo ir angina pec- 
toris: priėmus vieną kruopą sur- 
bibrate galiu 2-3 valandas vaikš
čioti be skausmų krūtinėje. Ar 
angina pectoris sušvelnėjo nuo 
zinc sulfato, ar nuo surbibrate- 
negaliu pasakyti, bet faktas kad 
ji žymiai sušvelnėjo.

Prieš porą savaičių “Dirvoje” 
skaičiau ilgą laišką, nukreiptą 
prieš “kai kuriuos laikraščių svei
katos patarėjus”. Atrodo, kad tai 
tik prieš Tamstą ir kad tai ne 
paciento, o Tamstos kolegos -gy

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai iSs:'>n\cjiuiai
pat finansuojame automobi- 
ir laivais- »>■ ■

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

GA 4-2800 — BE 8-6485

Taip
liūs,

Chieago Savings
and Lota Aueetatlen

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai Išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS 

W-
M

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY

W: DSrd
Tel EE <4500

MARE-ttNTS MAISTAS m

dytojo išpuolis . nepasirašytas. 
Tame laiške tarp kitko smerkia
mas vaisių sunkos vartojimas. E- 
są, keli pacientai sugadinę savo 
skrandžius gausiu graifruktų 
sunkos vartojimu ir nuo vaisių 
sunkos (kuriose yra cukraus) 
kyla širdies atakos.

Aš graifruktų sunką gausiai 
vartoju jau 15 metų (tik ne 4 
kvortas per parą) ir jokio keblu
mo su skrandžiu neturiu. Abejo
ju, ar kas būtų sveiką skrandį 
sugadinęs citrinos sunka.

Su nuoširdžia padėka ir pa
garba J. Gobis, 633 Strumbly 
Dr., Cleveland, Ohio, 44143.

Didžiai gerbiamas J. Gobi, 
ačiū Tamst, už tauraus žmogaus 
savumus: retas žmogus dabar 
dėkoja už jam padarytą gerą. Ki
tas dar iškoneveikia savo gera
darį. Mat, kiekvienas suteikia 
kitam tik tai, ką jis pajėgia. Be 
faktų kitą keltinti- tas pats kas 
jį apkalbėti ir kitus klaidinti. 
Kiekvieno žmogaus darbai yra 
jo apgynėjai. Zinko sulfato žmo
nėms teikiamas gėris yra dar ryš
kesnis, nes jis ateina tada, kai 
joks dabar medicinai žinomas

(Nukelta į 5 pusi.)

Vartotu Daiktu Išpardavimas
Treč. ir ketv. — spalio 15 ir 16 
d.d. nuo 8:30 vai. ryto iki 8 v. vak.

6820 So. VVashtenavv Avenue 
Bus daug išsiuvinėtų ir numegstų 
rankdarbių. Gera proga įsigyti rū
bus siuntimui Europon!

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 6Srd Street 
Vat.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 289-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
jei neatsiliepia, skambinti 174-801*

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Ulinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 Weat 6Srd Street 
Kampas 68-člos ir California 

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

Trečlad. lr. kitu laiku pagal sutart] 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. teL VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 VVest 7 lat Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9,
autr.. peuktad. 1-6, treč. ir šešt. tik 
■unitam e.

INSURED

Ant visų knygelių
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
*■ College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Pnbtic Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetinga
* Cash checks and pay all 

famiiy bills with our spec’i
money order checks.

* Sėli A redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-MaU Kito
* Travelers Checks
* Safe Deposit Bazes

Chieago Savings and Loan Assn.
•*bbr PttSial, Se-. Preaideat aid C&£k*2j: cč tie Soirf

6245 SO WESTESN AVĖ. • TEL 6-7575
R 6 U R 8 ’. Mon 12 P M. to 8 P M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to K "Sat: 9 to 12:30

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

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- 

- 12:00.niais — 8:30.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimam) pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOOINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
8448 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitar ima

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė ChinirgUa 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 68rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 12 Iki S vai ir nuo B iki 8 v.v.
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v„
šešt. nuo 9 utį i z vai.: aroa sueita 
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6
iki s vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir 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.

Tel. — REUance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—2 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

ifakynm trečiadieniu®. 
Beštadlenlala 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

KŪDIKIU m VAIKU LIGŲ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Plrmad.. antrad.. ketvlrt tr penkt 
nuo 11 vai tu 1 vai p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto IU 1 vai. p.p- šeštad. 
11 vai. ryto Iki 2 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Bea. tet 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Oflao lr rezidencijos)
Valandos pagal susltarlma

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

DR. A, MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2S33 W Cfc.W

Yaiaados piratad.. kere., 5—s ve..., 
antrad. ir penkt i—4 vai.

Renkite “Dr^Aigą”.

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 Avė. kampas. 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—S v v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet * *

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ 
2618 VV. 7Ist St. — Tel. 787-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenae
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 428-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč ir 
šeštad. 8 v. r. lld 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest 69th Street

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

(B.T appolutment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PUSLSS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal ausi taraną

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

Ofiso tel. REUance 6-4410 
Rez. GRoveUilU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr atrirurgtia 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 8-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 6-3099

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

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

Tel. PRospect 8-1223
Atostogose nud spalio 6 d. Iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaiti. 2750 W. 71 St — 925-8296.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71a t Street

Priiminėja ligonius tik Šlaitams
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-0100
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susltarlma

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma

ceiao tat 767-2141 Samų SSS-SS5O

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Ro. PnlaaM Rond
plrmad.. antrad.. peniktad., 1-4

Kotvįrt 6 -4 v. vauįj-o 
IK cogiet
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Demokratiški varčiai

FAŠISTIŠKI DARBAI
Paprastai gerai informuota 

Mindszenty fundacija prieš 
trejetą metų pabrėžtinai ra
šė, kad JAV ir apskritai pa
saulio komunistai įsitikino, jog 
kaskart darosi sunkiau savo 
agitacijomis suklaidinti ir pri
traukti darbininkiją. Jie paste
bėjo, kad daug lengviau yra 
idealistiniais šūkiais susukti 
galvas studentijai, moksleivi
jai, jaunuomenei; todėl jie sten 
giasi išvystyti ypatingą veiklą 
universitetuose, kolegijose, net 
aukštesnėse mokyklose. Jau 
tada Mindszenty fundacijos 
biuleteniai pramatė studentų, 
moksleivių, jaunuolių sąmy
šius.

Vieną tokių sąmyšių šiomis 
dienomis turėjome mes dabar 
čia Chicagoje. Jį organiza
vo “Students for Democratic 
Society”. Labai būdingas var
das, kokius paprastai mėgsta 
pasirinkti komunistai, kada 
stengiasi išeiti su savo maskuo 
ta veikla. Rytų Vokietiją jie 
pavadinę Demokratine Vokie
tija, nors joje nėra nė lašelio 
demokratijos, o žiauriausia 
diktatūra, kalėjiminis režimas, 
kad net reikia, kalėjimų pa
vyzdžiu, statytis sienas, jog 
piliečiai užsienin nebėgtų. Pa
našių maskavimųsi turime ne
mažai Amerikoje. JAV Atsto
vų rūmų išleistame subversy- 
vinių organizacijų sąraše; 
“Guide to Subversive Organi- 
zations and Publications” ran
dame tokius komunistų mas
kuotus’padalinius, kaip “Ame
rican Committee for Democra- 
cy and Intelectual Freedom”, 
“American Congress for Pea- 
ce and Democracy’’ ir t. t.

*
Chicagije sąmyšius sukėlu- 

sioji “Students for Democratic 
Society” visus galvojančius 
galutinai įtikino, kad jie nieko 
bendro su demokratija neturi. 
Tai raudonojo fašizmo smogi
kai, kurie daužė langus, tran
kė automobilių stiklus, mušė 
policininkus. Jie buvo ginkluo
ti grandinėmis, metalinių vamz 
džių gabalais, vėzdais, bulvėse 
paslėptais skustuvų peiliukais 
ir kitais mirtinais įrankiais, 
kuriuos į savo rankas ima ne 
demokratijos ugdytojai, o na
ciai ir fašistai savo savavališ
ko siautėjimo kvaituly. Dabar 
visi įsitikino, kad čia ne poli
cijos brutalumas, o gyvulišku
mas tų tariamųjų demokrati
jos nešėjų.

*
Šių sąmyšių metu Chicagoje 

sužeista apie 70 žmonių, jų tar
pe daug policininkų. Miestui 
padaryta daug nuostolių. Vien 
civilinės gvardijos iššaukimas 
apsaugoti nuo tų neatsakingų 
jaunuolių siautėjimo kainavo 
apie ketvirtadalį milijono dol., 
o sunaikinti namų ir mašinų 
langai bei kiti nuostoliai vėl 
sieks gal net šimtus tūkstan
čių, kuriuos taipgi gali tekti 
miestui sumokėti. Tos lėšos 
galėjų būti sunaudotos švieti
mo, labdaros reikalui, o ne be
prasmio naikinimo nuostoliams 
apmokėti.

Iš tų maištautojų Chicago
je, kaip skelbia “Sun-Times”, 
areštuota 283 asmenys, kurių 
amžius nuo 15 iki 31 metų, 
dauguma jaunuolių nuo 19 iki 
22 metų. Daugiau kai du treč
daliai areštuotųjų yra ne iš 
Chicagos. Buvo atvykusių iš

Spaudoj it gyvenime

CIVILINES TEISES NE ANARCHIJAI
“Chicago Todoay” ir “N.Y. Dai
ly News” atkreipė dėmesį į kon- 
Spaudoje ir gyvenime 
servatyvių studentų nacionalinę 
organizaciją Young Americans 
for Freedom (1221 Massachu- 
setts avė, NW, Washington DC, 
20005). Ten straipsnyje “Studen

tai apie kovą su protestuotojais” 
Judson Hand rašo;

įvairių miestų: nuo Seattle 
iki New Yorko. Tai iš vienos 
pusės rodo, jog šie barbariški 
maištavimai buvo iš anksto 
suplanuoti, plačiai organizuoti 
ir juodos rankos finansuoja
mi.

Iš kitos gi pusės rodo, kad 
tų raudonųjų fašistų jėgos yra 
gana menkos, jeigu, siekiant 
sutraukti trejetą šimtų smo
gikų, reikia juos mobilizuoti 
iš visos Amerikos.

Iš 283 areštuotųjų, peržiū
rėjus studentų amžiaus jaunuo 
liūs, net 68 procentai pasisa
kė, kad jie nėra studentai. Tai
gi, SDS fašistinis sąjūdis ap
gaudinėja publiką, skelbdamie 
si, kad jie yra studentai, sie
kią demokratinės visuomenės, 
o jie daugumoje nėra studen
tai, gi jų darbai rodo, kad jie 
yra fašistų ir nacių dvasios 
auklėtiniai, o ne demokratijos 
nešėjai. Kai kurių areštuotųjų 
tėvus kituose miestuose tele
fonais pašaukę laikraštininkai 
iš jų išgirdo, kad jie nusivylę 
savo tais vaikais ir jie jokiu 
būdu nekaltina policijos, o prie 
šingai, mano, kad juos policija 
turėjo labai griežtai sutvarky
ti.

Tie gyvuliškų destruktyvių 
nuotaikų jaunuoliai šiuos są
myšius sukėlė neva protestuo
dami prieš teisimą aštuonių 
jų sėbrų, kurie buvo areštuoti 
demokratų konvencijos metu 
Chicagoje už panašius maištus 
ir kurių byla dabar tęsiama 
Chicagoje. Tačiau dabartiniai 
sąmyšiai atsiekė priešingų re
zultatų. SDS nesusilaukė jo
kių simpatijų, priešingai, nu
statė prieš save ir televiziją, ir 
spaudą, ir radiją ir visą visuo
menę. Kas gi benorėtų atgimi
mo brutalių naciškų ir fašis
tiškų metodų, kuriuos dabar 
panaudojo raudonieji maištinin 
kai. z

*
Labai teisingai savo veda

majame “Chicago Tribūne” va 
kąr rašė, kad tai buvo bepras
mis teroro karnavalas, krimi
nalinis policijos užpuldinėji
mas, tai veiksmai naujojo kri
minalinio sindikato, vykdomi 
naujųjų barbarų. Labai gaila, 
kad į tuos fašistinės prievar
tos veiksmus yra įtraukiami ir 
idealistiškai nusiteikę jaunuo
liai. Nešdami Vietnamo komu
nistų vėliavas, tie raudonieji 
fašistai rodė iš kur jiems įkvė
pimas ateina.

Tėvai, mokytojai, organiza
cijų vadai šitokių įvykių aki
vaizdoje neturi būti sustingę 
senose auklėjimo formose, o 
eiti su gyvenimu, stebėti die
nos reiškinius, atsidėjus jau
nimui juos aiškinti, kad nesu
silauktų tos nelaimės, apie ko
kią spaudai pareiškė ne vienas 
dabar areštuotojo tėvas, mo
tina: šie jų vaikai pasidarė 
svetimi jų šeimai. Labiausiai 
gi čia kalta raudonojo fašiz
mo agitacija, kuri ugdo naciš
kus smogikus. Nėra abejonės, 
kad čia savo lėšomis ir agita
toriais yra prisidėję raudonie
ji agresoriai, kurie, siekdami 
naujų kraštų užgrobimo, sten
giasi iš vidaus paraližuoti ga
lingiausią pasauly Amerikos 
valstybę, kad ji nekliudytų 
jiems vykdyti imperializmo šie 
kimų. J. Pr.

“Konservatyvūs YAF paskelbė 
teisinę ofenzivą prieš studentus, 
sutrukdančius mokymą kolegijo
se ir prieš jų administratorius, 
kurie nenori ar nesugeba tam 
pasipriešinti. YAF sakosi turinti 
50,000 narių penkiuose šimtuose 
kolegijų. Jie turėjo 50 konferen
cijų, norėdami pažinti kairiųjų 
ėjimus ir aptarti -pasipriešinimo

AFRIKA ĮVYKIŲ EIGOJE
Afrika laukia daugiau pagalbos, negu jai g ali duoti

p. GAUČYSNuo to laiko, kai Afrikos tau
tos ir tautelės be didelių pastan
gų iš savo pusės galėjo pasiskel
bti nepriklausomom valstybėm, 
prasidėjo jų vargai. Nūdien Af
rikos reikalų žinovai tvirtina ją 
nesulaikomai žengiant į dar di
desnį susiskaldymą ir socialinius 
persversmus. Jeigu Afrika pasieks 
savo tikslą, jie įsitikinę, tas spro
gimas galįs pasireikšti paprastom 
fejeverkų revoliucijom, tačiau 
taip pat jis galįs nužudyti mili
jonus žmonių.

Žinomas amerikiečių žurnalis
tas Anthony Astrachan, šešerius 
metus išgyvenęs Afrikoje ir, sker
sai ir išilgai ją išvažinėjęs, pasa
koja, kad pvz. Tanzanijos prezi
dentas Nyerere mėgina savo kraš
tą su mažais ūkiniais ištekliais 
ir dar su mažesne užsienio pagal
ba pasukti socializmo keliu ir pa
ruošti reikalingų specialistų, kad 
galiausiai galėtų savo žmones

metodus.
Columbijos universitete įvyku

sioje konferencijoje YAF nacio
nalinio komiteto narys James Far 
ley pareiškė, kad kai tik naujo
sios kairės teroristams, pav. SDS, 
yra leidžiama uždaryti kolegijas, 
tuo pat yra pažeidžiamos žmo
gaus teisės. YAF paduos į teismąį 
naujosios kairės diktatorius už 
studentų civ. teisių pažeidimą, 
remiantis federalinių civilinių 
teisių aktu imtinai.

Bylos taip pat bus keliamos 
prieš kolegijų pareigūnus už sutar 
čių sulaužymą, neatsakomingai 
globojant žmogaus bei nuosavy
bės teises nuo smurto ir griovi
kų gaujų. Brooklyno seimelio na
rys Robert Kelly, konservatyvus 
respublikonas, bus organizacijos 
advokatu New Yorko apylinkė
je. Pirmosios bylos gali kilti spa
lio 15 d., jeigu kai kurios kolegi
jos nusilenks naujosios kairės rei
kalavimams Vietnamo karo mo
ratoriumo proga.”

Praeityje YAF yra ne tik su
trukdžiusi daugelį Agitpropo 
kilmės ėjimų, bet ir parodžiusi 
Amerikos visuomenei tikrąjį ko 
munizmo veidą. Nors liberalų 
spauda YAF ignoruoja, tačiau 9 
m. laikotarpyje jie išaugo į didelę 
antikomunistinę jėgą dėka tylių
jų Amerikos patriotų paramos. 
Leidžia mėnesinį žurnalą New 
Guard, siunčiamą nariams. Or
ganizuoja savo skyrius net gim
nazijose, atsverti ir panaikinti 
ten užmegstų kairiųjų celių veiks
mingumą. Galima tvirtinti, kad 
šioje organizacijoje formuojasi 
Amerikos ateitis. Nariais priima
mi ir ne studentai.

Paskaitose ir diskusijose apie 
kovą prieš komunizmą, prieita 
išvadų individualiam veiksmui:

1) Dalyvauti bent vienoj prieš- 
komunistinėje organizacijoje,

2) Remti prieškom. leidinius 
ir spaudą. Iš čia kils visi kiti 
reikiami veiksmai.

Gera proga tai pradėti.
(Pfl)

išvesti iš pelkių if šalies ūkį pas
tatyti ant pažangos kelio. Nelai
mei susidariusios nepalankios są
lygos jam neleidžia pasiekti rei
kiamos pažangos.

Po dešimties metų formalios 
nepriklausomybės vien tik sau 
jelė iš 35 kitų nepriklausomų 
juodų Afrikos valstybių rodo ne
didelę pažangą, kurią galima pa
vadinti optimistine viltimi.

Pradeda suprasti tikrovę
Dabar jau daugelis Afrikos va

dų, sako A. Astrachan, išmoko 
būti reailistais, nes jie jau nebe
laukia per vieną dieną pasiekti 
ūkinės pažangos ir politinio pas
tovumo. Tačiau labai mažai 
kas iš jų išmoko planuoti atei
čiai ar bent teisingai įvertinti 
skurdą, kuris supa jų pripuolamą 
turtą. Taip pvz. Kamerūnas galė
tų daryti pažangą, jeigu sugebė
tų sujungti šiaurės sritį su pietų 
sritim ir prancūziškai kalban
čius su angliškai kalbančiais, 
Ghana, jeigu pasirinktų civilinę 
valdžią, sugebančią ūkiškai 
tvarkytis, Uganda,- jeigu mažiau 
kalbėtų, o daugiau darytų, Zam
bija — jeigu išmoktų pakeisti 
vario turtus į masių gerovę pir
miau, nei jos gentys viską su
griaus.

Patys afrikiečiai taip pesimis
tiškai nevertina savo padėties. 
Kaip ir daugelis kitų žmonių į 
niūriais analizes jie atsako už- 
gaulijimais. Jie galvoja, kad sve
timieji neturi teisės kritikuoti jų 
veiksmų jiems bekuriant valsty
bę ir savo ūkį. Be to, jie iš viso 
neturi palinkimo kritikuoti patys 
savęs.

Nėra rasių kovos
Iš kitos pusės, Afrika niekad 

nenukrypo į chaosą ir rasių ka
rą, kuriuos jos priešai jai buvo 
pranašavę. Vyriausybės eina sa
vo pareigas, nors jos tepalaiko tik 
minimalinę tvarką ir tesurenka 
tik menką mokesčių dalį. Tin

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE KASA
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— Bent taip pasitarnausi tėvynei, — pašnibždėjo ir 

nusiskubino toliau.Auksei buvo nejauku vaikščioti tarp 
žmonių ir prašyti lyg išmaldos. Jai net bažnyčioje ne
patikdavo toks pinigų rinkimas.

— O kaip kitaip surinksi? Niekas paštu tau neat
siųs ar pats savanoriškai neatneš. Pakiši po nosim 
krepšelį, ir tai ne visada duoda... — sakydavo Irena 
ne kartą. Ji nesivaržydavo net apsibarti, jei žmogus at
sisakydavo aukoti. — Jei pats nesusipranta, reikia, kad 
kas jį pamokytų, — juokdavosi ji, kai Bronius prana
šaudavo, kad už savo įkyrumą kada nors mušti gaus.

Johnas visada dešimts dolerių paaukodavo. Auk
sei darydavosi graudu ir drauge kažkodėl pikta.

— Jis, tur būt, nori iš mūsų pasijuokti, — gal
vodavo ir tuojau pati save bardavo už tokį neteisingą 
kaltinimą.

Išgirdo skambutį. Laikas buvo eiti į salę. Auksė at
sisėdo gale, nes per pertrauką ruošėsi vokelius dalinti.

Šviesos prigęso, triukšmingos žmonių kalbos virto 
šnabždesiu. Auksė apsidairė. Aplink nepažįstamų vei
dų jūra. Bet jie nebuvo svetimi. Visų bruožai turėjo 
kažką bendro, akys žiūrėjo tuo pačiu lūkesčiu, kuris 
kilo iš tų pačių troškimų, vilčių ir praeities. Ji pasi

kamų valdininkų ir tarnautojų 
kadrai nėra pakankami, kad ga
lėtų gerai viską atlikti. Tas pa
rodo, kaip koloninės valstybės 
mažai tesirūpina afrikiečius pa
ruošti valstybiniam gyvenimui.

Afrika tik vieną kartą pasken
do chaose —1964 m. Kongo su
kilimo metu. Nigerijos pilietinis 
karas yra skaudi ir naikinanti 
nelaimė, tačiau būdas, kokiu 
tiek Nigerijos, tiek Biafros val
džios reiškiasi, parodo, kad dau
gelio kartojami tvirtinimai, jog 
afrikiečiai nesugeba valdytis, ne
turi rimto pagrindo.

Karo šešėlis tarp baltųjų ir 
juodųjų Rodezijoje, Portugalų 
Afrikoje ir Pietų Afrikoje vis dar 
tebešmėkšo. Tačiau jis beveik 
išnyko Kenijoje, Zambijoje ir 
Konge, nepaisant pasikartojan
čių rasinių nesusipratimų. 
Afrikiečiai moka taisyti klaidas
Afrikos tyrinėtojai iškelia jos 

svarbų sugebėjimą taisyti savo 
klaidas. Konge taika įsigalėjo 
nuo to laiko, kai 1967 m. buvo 
iš jo pašalinti baltieji samdiniai, 
ir tai laikoma gera pažanga. 
Taip pat laikoma pažanga suki
limų sumažėjimas kai kuriose 
Afrikos valstybėse, pasireiškės po 
po Kwame Nkrumos nuvertimo 
Ghanoje 1966 m. Taip pat 
yra pažanga pasienio karo veiks
mų sustabdymo tarp Somalijos 
ir Etiopijos ir Kenijos. Tą patį 
galima pasakyti ir apie sugrąžini
mą civilinės valdžios į tris iš dvy
likos juodųjų kraštų, kur buvo 
įvykdyti kariniai perversmai.

Daroma pažanga ir kitose sri
tyse^ pvz. švietimo. 1960-61 m. 
iš 100 juodųjų 36 mokėsi pra
džios mokyklose. 1965 -66 jau 
44 lankė mokyklas. Kenija su Ni
gerija dar toliau pažengė. Švieti
mo kilimas ilgainiui Afrikos val
stybėms sudarys sunkumų, nes 
jos nesugebės baigusiems mokslą 
rasti tinkamo darbo. Taip pvz. 
Kenijoje iš 168,000 mokyklas 
baigusių jaunuolių tik 5 proc. te

Londone vykstant šiukšlavežių streikui, taip atrodo gatvės

juto savųjų tarpe, nes ir jos širdis kažkur veržėsi, neri
mo, daužėsi laisvės, savo tolimų namų ilgesiu, kaip 
ir visų čia susirinkusiųjų.

— Kokia beviltiška viltis, — pagalvojo ji. — Bet 
ji niekada neužgęso. Gal ilgesys ją palaiko? Ilgesys kaž
ko nesugrąžinamo, kaip ir jaunystė.

Į sceną lipo vienas po kito kalbėtojai ir sveikinto
jai, kurie kartojo prieš metus girdėtas frazes, bet tai bu
vo nesvarbu. Svarbu, kad jie buvo to paties kraujo, 
tos pačios tautos, kad jų šauksmas ir skundas prieš 
skriaudą buvo jų pačių širdies balsas. Kalbėjo ir val
džios atstovai, švaistėsi bereikšmiais pažadais, bet ir jie 
buvo malonūs, lyg laikinas balzamas širdžiai.

Auksė jautėsi, lyg atsinaujinusi, lyg nuplovusi ap
dulkėjusią tautinę sąmonę, lyg atgaivinusi Lietuvos pri
siminimą, kurį pamažu nudilino laikas.

• Žmonės pasipylė iš salės. Vieni norėjo pažįstamus 
sutikti, kiti sustingusius sąnarius ištiesti. Auksė vaikš
čiojo tarp jų ir kaišiojo vokelius. Vieni paėmę pilnus 
tuojau grąžindavo, kiti juos į kišenę įsidėdavo ir dažnai 
pamiršdavo. Bet pinigų surinko.

— Pyksta, bet duoda, — džiaugėsi rengėjai.
— Aukse, palauk, — išgirdo jį Ireną. — Daug su

rinkai?
Auksė padavė jai vokelius.
— Vištoms trupiniai, — praburbėjo Irena, kišda

ma pundelį į rankinuką.
— Žmonės pavargo nuo tų aukų ir nebesvarsto, 

kur jos reikalingos, kur ne, — mėgino teisinti Auksė.
— Tai už tai kad nesvarsto. Pasvarstytų, pamaty

tų, kad be pinigų nieko neįmanoma. Neužtenka tik

gavo apmokamą darbą. Pana
šiai buvo ir Nigerijoje.

Mokslą baigusieji sudaro vie
ną sunkiausių Afrikos problemų, 
kurių dabartinėse sąlygose ji ne
gali išspręsti. Mokslą baigę be
darbiai jaunuoliai yra pasinešę 
į revoliucines teorijas. Manoma, 
kad apie 1980 m. jie gali įsijung
ti į revoliucinę veiklą. Daugelis 
stebėtojų tiek afrikiečių, tiek už
sieniečių galvoja, kad Afrika 
žengia į katastrofą, natūralią ar 
socialinę.

Neišsprendžiamos problemos

Neišsprendžiamų problemų są
rašas prasideda natūralinėmis 
problemomis: nederlinga žemė, 
pernelyg smarkios liūtys, žmogų 
iščiulpiančios ligos, kaip maliari
ja ir bilharzija (parazitinių kir
mėlaičių įsiveisimas gyslose) nu
skurdina daugelį Afrikos valsty
bių. Joms išspręsti reikia daug 
pinigų ir geros technologijos, ku
rių Afrika neturi.

Toliau eina senos socialinės 
problemos, kurios vargina ir 
daugelį kitų neišsivysčiusių tau
tų ir joms neleidžia nugalėti na
tūralinių problemų: labai atsili
kę žemės dirbimo būdai, jos nau
dojimo ir valdymo būdai dažnai 
daro ūkininkavimą nepelningą. 
Tų problemų sprendimas reika
lauja kantrybės ir griežtų prie
monių, kurių labai pasigenda
ma ne tik Afrikoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Kiekvieni metai, ekspertų tei
gimu, vis akivaizdžiau rodo, kad 
Afrikos pastangos tas problemas 
išspręsti komplikuojasi dėl kolo
ninių valstybių paliktų sunku
mų, kuriuos patys Afrikiečiai dar 
labiau sujaukė: lengvapėdiškai 
pravestos sienos, perskėlusios pu
siau kai kurias gentis, o kitas su
jungusios į labai skirtingas valsty 
bes, trukdančias jom lengvai 
vystytis.

Senos sienos veikia neigiamai

Nūdiėn Afrikos valstybės lai
kosi esamų koloninių sienų, nes 
jas dabar pakeisti būtų labai sun
ku ir pavojinga. Genčių tarpu
savis nesugyvenimas ir netgi ka
rai, kaip Nigerijos, Etiopijos ir

JAV Surgical bendrovė demonstruo
ja naujai išrastą žaizdoms siūti apara
tą, galintį žaizdas užsiūti 80% grei
čiau negu greičiausieji ankstyvesnieji 
prietaisai. Jis čia demonstruojamas 
San Francisco mieste.

Eritrėjos ar musulmoniško Suda
no su juoduoju apkartina dau
gumos Afrikos valstybių gyveni
mą.

Dar vieną rimtą problemą su
daro žaliavų pristatymas buvu
sioms metropolijoms už šių pas
tarųjų sau pelningas kainas. 
Dažnai esti taip, kad dėl pasau
linių kainų svyravimų Afrikos 
valstybės už savo žaliavas gau
na mažiau ir neturi jokio pelno. 

Svarbiausia —korupcija

Iš kitokios rūšies sunkumų- 
svarbi korupcijos problema. Tra
dicinių papročių susidūrimas su 
moderniais metodais perkeitė tra
dicinį dovanų davimą į naujo
višką papirkimą, kuris privedė 
prie plataus masto vogimų, o 
tai savo ruožtu padarė kad lė
šos, skirtos ūkio raidai, nueina į 
šalį beveik kiekvienoje Afrikos 
valstybėje.
Dar didesnių blogybių sudaro 
Afrikai milžiniškas skirturųas 
tarp išmokslintų ir bemokslių, 
tarp modernistų ir tradicijų sau
gotojų, tarp turtingų ir vargšų, 
tąrp miestelėnų ir kaimiečių. Iš
mokslintieji, turtingieji, moder
nieji ir miestelėnai kontroliuoja 
visas valdžios šakas kiekvienoje 
Afrikos valstybėje.

Kelioms valstybėms — Soma- 
lijoje, Zambijoje, Tanganikoje ir 
Ghanoje - einama prie rinktos 
valdžios formos. Ten žmonės 
balsavimu gali pakeisti netiku
sius valdininkus. Tačiau dauge
lyje Afrikos valstybių žmonės 
sunkiai tegali ar visai negali pri
eiti prie valdytojų. Ūkinė raida 
ir politinė galia yra įrankiai, ku
riuos rinktinė mažuma išnaudo
ja savo naudai.

Kaip matome, nūdien Afrika 
susiduria su daugybe sunkumų. 
Bet visų labiausia Afrika pasigen
da lėšų ir technologijos iš užsie
nio — daug daugiau, nei pasau
lis jai gali duoti.

vėliavą iškelti ir rėkti, kad mylime tėvynę, — pyko Ire
na, bet Auksę jau neklausė, nes už jos matė Bronių ir..

— Kas jis? — lyg nenorėdama atpažinti, ar tikėti 
akimis pati savęs klausė.

— O, ir jūs čia? — atsisuko Irena. — Jūs nepažįs
tami? — kalbėjo ji, bet Auksė tylėjo ir tik žiūrėjo į 
Vytautą, kuris nenuleido nuo jos akių.

— Labas, Aukse, — ištiesė jis ranką. Ji jautė tvirtus 
jo pirštus, o širdis daužėsi lyg išgąstyje ar dideliame 
džiaugsme.

— Labas, Vytautai, — tarė jos lūpos, bet ji jautė
si esanti kažkur kitur, tik ne šitame kūne, kuris sto
vėjo šalia jo.

— Atrodo, kad jūs gerai pažįstami, — nusijuokė 
Irena ir nustebusi, lyg klausdama, kas čia darosi, atsi
suko į Bronių, nes matė, kad nei Auksė, nei Vytau
tas jos negirdi.

Jie ėjo vėl į salę ir Auksė sėdėjo toje pačioje vieto
je, kaip ir anksčiau, bet dabar viskas buvo kitaip. Ji 
negirdėjo pranešimų, nei programos, nejautė, kaip lai
kas bėgo ir kaip visi kėlėsi eiti namo. Pajuto tik, kad sto
vi su apsiaustu prie durų, o šalia jos Vytautas.

— Galiu palydėti? — paklausė.
— Taip, — atsakė ji lyg pro miegus, nes tai nega

lėjo būti realybė, tai tikrai tik sapnas.
Jie ėjo slidžiu šaligatviu, nes saulės atšildytos ba

los jau vėl virto ledu. Vytautas laikė Auksę už parankės, 
o jų kulnys tauškėjo dusliai ir be aido.

— Tikrai prabėgo šešeri metai, — klausė ji, — ar 
septyneri?

dsųgiAu K
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Santa Rosa, CaJf., vėl pradėjo trykšti šaltinis, kuris nuo 1006 m. 
buvo sustojęs, gi dabar po žemės drebėjimo vėl pradėjo trykšti.

CLASS I F I E D GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

Pastabos ir nuomonės

ĮSIGYKITE DABAR !- --- -A,/—' ’ - 1 - į • - - . - ''? 1,, ; <

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.

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
RINKIMAMS BESIRUOŠIANT

Besiruošiant LB tarybos rinki
mams iškyla visa eilė klausimų. 
Atrodo, būtų labai naudinga 
prieš tarybos rinkimus plačiau 
spaudos išsitarti. Pirmiausia ky
la klausimas dėl tarybos narių 
skaičiaus, būtent, — kodėl turi 
būti 37, o ne 57 ar 101? Iš kur 
tokie nevykę skaičiai?

Neseniai praėjo Lietuvių kon
gresas, suorganizuotas AL tary
bos. Jame dalyvavo net 253 ofi
cialūs atstovai. Šio fakto akivaiz
doje kyla klausimas, kodėl LB 
tarybos atstovų tik 37?

LB vadovybė vis nedrąsiai jau
čiasi. Ji tenkinasi nevykusiu ta
rybos narių skaičiumi. Toks nedi
delis narių skaičius negali atsto
vauti lietuvių bendruomenės nei 
jos siekių, nei įvykdyti uždavinių, 
kurie jai priklauso ir kurias ji tu
ri išspręsti.

Draugo 222 nr. vedamajame 
užsimenamas tik svarbus uždavi
nys — lietuvių atstovavimas ir 
pasirodymas ne tik saviesiems, 
bet ir svetimiesiems. Iškeltas 
klausimas labai svarbus ir aktu
alus. Šis klausimas turi būti tary
bos išnagrinėtas ir rastas išei
ties kelias. Jeigu šios ir visa eilė 
kitų problemų nenagrinėtos, tai 
tik dėl to, kad LB vis dar nesi
jautė atstovaujanti lietuvių vi
suomenėj.

Mums reikia ne tik eksponatų 
parodėlėms ir meno paveikslų 
parodoms. Mums reikia aukšto 
lygio filmų iš nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo, istorijos ir 
kultūros. Turime čia puikių mu
zikos kūrėjų, dainininkų, puikius 
ansamblius, deklamatorių ir t.t. 
Yra gerų progų pademonstruo
ti ne tik saviesiems, bet ir ame 
rikiečiams arba ir visame pasau
lyje. Daug kur yra vadinamų kul 
tūros švietimo reikalams televi
zijos stočių, kurios mielai sutik
tų filmus leisti už nedidelį mo
kestį. Neskaitant visos lituanisti
nio švietimo problemos -vadovy
bių, knygų, skaidrių ir kt. parū- 
pinimo, LB yra daug problemų. 
Tik reikia nustatyti pirmiausią.

Suderinus visus veiksnius, ne
sunku būtų nustatyti darbų ar

35 people per car

problemų pirmumą. Jei Balfas 
savo veikla prie krašto vadavi
mo prisideda netiesiogine pras
me, tai LB veikia tiesiogiai. LB 
turi rengti kelią politiniams veik
sniams. Darnus, tautinių šokių 
šventės, operų pastatymas, didie
ji koncertai, atidengia svetimiems 
akis ir ausis, kas mes esame.

Todėl LB taryba turi turėti ne 
mažiau kaip vieną atstovą iš kiek 
vienos apylinkės. Ir didžiųjų a- 

’ pylinkių pagal jų narių skaičių, 
gali būti ir po kelis atstovus. Te
gul LB tarybos suvažiavimas iš
girsta lietuvio balsą iš kiekvieno 
kampelio. Jei taryboje bus 200 ar 
300 atstovų, tai dar geriau. Iki 
šiol 37 atstovai niekuo nepasi- 

j žymėjo ir niekur propagandinio 
efekto nepadarė. Nebijokime di
delio skaičiaus, — nepakenks.

Rinkimų skirstymas apygardo
mis nereikalingas, Gal būt, ga
limas Chicagoje ar kitur, jei yra 
daug apylinkių vienoje vietovė
je. Bet suplakimas Detroito su 

i Clevelandu ar dar prijungimas 
kai kurių kitų nėra nei logiškas, 
nei veiksmingas. Tarybos rinki
mus gali pravesti kiekvienos apy
linkės valdyba. Nėra reikalo dar

kitą organą rinkti vien tik rinki
mams. Apygardoms suskirsčius,, 
tenka rinkti kitos vietos atst., ku
rių nepažįsti. Tinkamiausi tary 
bos nariai gali būti išrenkami tik 
vietose, iš .vietovių lietuvių tar
po, nes kiekvienas žino, ką ir 
kaip jis dirbo ar dirba lietuviš
kiems reikalams.

Kažin ar tik nebūtų naudinga 
turėti atstovų iš org., sakysime, 
inžinierių, gydytojų, mokytojų, 
rašytojų. Šios minėtos organiza
cijos nėra politinės, bet jų svoris 
reikšmingas. Tokių atstovų daly
vavimas taryboje duotų tam tik
rą svorį, žinant, kad kai kurios 
yra labiau pasiturinčios ir todėl 
galima tikėtis didesnės paramos 
problemoms spręsti. Žinoma, 
bendruomenės vadovybė ir taip 
gali kreiptis į minėtas organiza
cijas, pavesdama joms kai ku
riuos uždavinius atsiekti.

Baigdamas norėčiau, (kad LB 
vadovybė pasijustų esanti tikra 
visų lietuvių atstovė ir kad ji 
būtų plačiu vieškeliu, jausdama
si didelė ir galinga. A.M.

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
tį.

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

Gaunama “Drauge”. Kain; 
$5.00.
Ulinois State gyventojai prie katnoe 

turi pridėti 5% mokesčių.

MIS CELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu. gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio. j.
Patogios išsi- 
mokejimo są
lygos.

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

d/įndepenM] 
įiMZNT 1

MOVING
Apdraustos perkraustymas 

{vairių atstumų

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

10% — 20% —- *0% pigiau mok5«it 
ui apdrauda nno ugnies ir automo- 
bilio pas
FBANK 

8208 M, We
ZAPOLIS

Bftth Street 
Ulinois

TeL GA 4-8664 lr GR 6-4SSS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPBESS 

2501 W. 60 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 60 St. Tel. WA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Dfildells įvairių prekių pasirinkimas, 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prleS 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 18 lauko. Taisome mūrų "tuck- 
polntlng’’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 6Srd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR S-33S3 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunam - ir vaškuojame visų 
rflšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
iiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

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

REAL' E S T A T Ei

Gerai užlaikytos 6 kamb. (3 mieg.) 
mflr. namas. Moderni virtuvė, rū
sys dalinai įrengtas, gazu šiluma 
2 maš. garažas. Prie 66 ir Whipple. 
Kaina $21,200: Tel. PR 8-2236.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

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.

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

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2890

TAPĖ CONVERTER 
OPERATOR

Some experience, malė or female, 
age open.

Evanston, III. Tel. 869-3002

TELEPHONE ORDER TAKERS 
Age 18 to 25 Preferred 

Will tralu persona wlth pleasant 
telephone apeakdng volce for in
teresting work in busy atr con- 
ditioned loop. area. Excellent Co.
Benefits. Salary open.
Call Misa Young for appt. 467-4408

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

14 people per car

In the United States

Iš Šių trijų piešinėlių matome, kiek 
vignaių 4lUSJįtobi!j«i_tetlk<* žmonių
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BITES
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 sakipukus jaunas 
skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja 

I iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra
žiai išleista ir tvirtai pedagogi
niai paruošta.

Išleido Am. Liet Montessori 
draugija. Zitos Sod-aikieriės ilius- 
tjacįjios, gauĄaaia Drauge Kai* 
sa — kietais vigeliais 3.50 dol.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiaitls. - > c .

KOSTAS BUTKUS 
TeL PR 8-2781

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

MOVING
S'ERfiNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068

HM

PARDAVIMUI

lĮMHfflĮMMM
GARBAGE DRUMS

W1TH COVERS AND HANDLES 
80 and 50 gaL Free delivery

5622 So.-Racine, 434-1113

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

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

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

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

štai 4 butu puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 ltamb. tr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. *40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie *12,000.00 
įmok Stl.

Mūr. bungalow Maruuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
*18,200.

Pajamų niūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus- beismentas. 
Arti ofiso *21.000.

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

Lotas 80 p. Marą. Parke, *11,000.

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
*43,000.

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

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
*17,900.

Pido Homan ir 73-čios. Mūr. 6 
kamb. bungalovv 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. *20,900.

VAINA REALTY
2517 VV. 71at St. — RE 7-9515
5 kamb. mūr. bungalow prie 71 

ir Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
*18,500.

6 kamb. švarus mūr. bimgalow 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. *19,500.

2 butai po 4 kųmb.t ir 2 k Am b. rū
sy. MĄt. prie 71 ir Rockwell, *20,700 i

6 kurni). (4 mieg.),' 18 metų mūr. 
bungalbw. pide 72 ir' Callfornia 
*24,700.

1)4 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

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

11 butų, 10 metu, 2-ju aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir Callfornia. *162,000

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood 1.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACUA
2735 W. 71st St Tei. 925-6015

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
(llilllllllllIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIII1MIIIIIIII!

EAL ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main Office Sm W. Oeimak Ed., Cicero, Kl Tel OL d-2233 
Turime šimtus namų Oeeroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti { mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŲIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL- ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

COMBINATION 
SHORT ORDER COOK 

VVAITRESS
Full Time And Part Time 

Excellent Salary 
Apply in Person

MARIGOLD BOVVLING LANES 
828 W. Grace — Tel. 935-8183 

ASK FOR BOB
CASHIER — SALESLADY

axper’d in gift shop or eąuivalent. 
Age 25 to 50. Permanent work. Frl., 
Sat. and Sun. Even. hrs. Call MR. 
LONG 9 a.m. to 11 a.m. Mon. thru 
Friday for interview.
Ripleys Believe It Or Not Museum 
1500 No. Wells — Teį 337-6077

STOCK WORKERS
We presently have Severai 
openings for stock workers 
and stock clerks.

Pleasant vvorking condi
tions, excellent company 
benefits.

Apply in Person to 
Personnel Office

2801 South 25th Avenue 
Broadview, Illinois

(An eųual opportunity Employer)

GENERAL OFFICE
MAUS OB FEMALE

Aptitude vvith figures, simple rec- 
ords, good vvorking conditions.

Also Needed

Order Filler (Malė)
Will train a reliable 'man. 

CALL MR. VVERHAN

6 6 6 - 8 7 0 0

PICTURE FRAME W0RKERS
MALĖ OR FĘMALE 

Joiners and cutters. Exper’d only.
KOTLER, 300 N. Oakley Blv. 

Tel. 666-4050

DRAPERY OPERATORS
Mušt be experienced.

Top Pay — Skokie Area
MODERN HOME INTERIORS 
4106 Oakton, Skokie, Illinois

CALL — OR 4-6963

CONTRACTORS

l v ~~
hv E REZIDENCINIAI,

KOMERCINIAI, 5
s MEDICINOS IR8 | KITOKĮ PASTATAI E

2457 West 691h Staeet 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu .naujus ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oondltioning — 1 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI' 
4444 8. VVestern, Oblcago •, Hl.

Telefonas VI 7-3447

DfiMESIO I

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Radonas K. Šimulis

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

SHIPPING CLERKS
Experlence preferred — but we will 
train reliable todlvlduals in all pha
ses of shipping and receiving at our 
new distribution center located near 
Kennedy & Cumberland Rds. Excel. 
benefits. job securrtty & salary — in- 
oluding 37% h,r. week & Employee 
Purchase Plan. Posittoms avallable 
immediately. For appointment call — 

MR. SULLIVAN — 693-2092 
SMITH-CORONA MARCHANT 
8550 Bryn Maur, Chicago, III. 

(Dlr’ly across from Marriott Hotel) 
— An eąual opportunity employer —

PRESSMAN
Opportunity for young man to learn 
in an In-Plant print shop. Exper. 
helpful but desire to learn and work 
more essential.

CALL 334-7900 
Ask for Mr. VVilliams

MAINTENANCE
EARN FROM $150 to $180 ' 

VVEEKLY
Mušt be English speaking familiar 
wit.h various types otf produetion 
machines and be able to make any 
necessary. repairs to keep them in 
good running oondition. Permanent 
job with opportunity to advance fo.r 
ąualified man. Many company bene
fits.

Call Mr. Nonman for appt. 225-2212 
ALLOY MFG, COMPANY 

3207 So. Shields, Chicago, III.

Maintenance Carpenter
5 day week. Blue Cross, Blue 

Shield. 5555 Sheridan Road
EDGEWATER BEACH APTS.

L0 1-8500 Mt. Buggy

D fi »I E S I O !

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radlo Pro

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atliokainas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027*4 8- Auna Ava, Lyons,
minais. Telef. 447-8800.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

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

Knygos suskirstytos pagal saro hirini i 15 skyrių b 
sugrupuctes alfabete sale



DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

IR VĖL IŠEINAM Į MŪŠĮ , son, and they send you and the 
| baby every good wish for a 
long, healthy, happy life”. (150 
psl.).

Katalikų kunigui gavus tokio 
turinio laišką iš kataliko prezi
dento, jis pasijuto smarkiai įžeis
tas. Tik po vienos eilės telefoni
nių pasikalbėjimų ši nemaloni 
klaida buvo išsiaiškinta ir iški
lęs nemalonumas likviduotas.
TEN, KURIU DR. ADOMAVI

ČIAUS ŽODIS DAR 
NEPASIEKIA

S. m. rugsėjo 15 d. rytinėse 
laidose Chicagos dienraščiai 
“Chicago Tribūne” ir “Sun 
Times” pranešė žinią, kad ko

“Ir vėl išeinam į mūšį vargui 
nugalėti”, tai šūkis, kuris išskri
do iš Balfo veikėjų vieno rudeni
nio Balfo vajaus Chicagoje. Kaip 
žinome, iki šiol rudeniniuose 
Balfo vajuose vien Chicagoje, 
rinkėjams einant per lietuvių na
mus, vis surenkama apie 20,000 
dol. Tai didelė parama po pasau
lį išblaškytiems lietuviams, ku
rie paramos iš kitur negauna. 
Toks Balfo vajus Chicagoje ir šį 
rudenį prasideda. Prasideda kaip 
tik tuo metu, kada šios bendrinės 
šalpos organizacijos verda po 25 
m. jubiliejinių iškilmių, įvykusių 
praėjusį ankstyvą pavasarį Chi
cagoje, taip plačiai išgarsintas ir 
su pagarba minimas. Prieš akis 
turiu praėjusių Balfo sukaktuvi
nių iškilmių susirašinėjimo by
lą. Ten sudėtos šiltos ir nuošir
džios telegramos ar laiškai iš Bal
tųjų rūmų, kur rašo prez. Ni- 
xono asmeninis sekretorius, iš 
gubernatoriaus Ogilvie, burmis
tro Daley, kardinolo Cody ir 
daugelio kitų aukštųjų pareigū
nų. Visi jie didžiai vertina Bal
fo darbą ir nuoširdžiai linki jį 
tęsti ateityje. Svarbiausia, kad vi
si tie laiškai ar telegramos skam
ba ne iš anksto suformuliuotais 
tradiciniais tekstais, kurių pagal 
reikalą išsiunčiama tūkstančiai, 
bet suredaguoti specialiai sidab
rinį jubiliejų šventusiai bendr- 
nei lietuvių šalpos organizaci
jai, kurios atlikti darbai per tuos 
25 metus yra milžiniški.

Kažkada a. a. kun. L. Jankus 
straipsnyje buvo pasakęs, kad 
viens iš Balfo gautas siuntinu- 
'kas Lietuvoje lygus atominės 
bombos sprogimui.

Kun. L. Jankus Maskvos įsa
kymu už akių buvo nuteistas. 
Okupantams nepatiko jo milži
niška veikla šalpos dirvonuose. 
O šiomis, dienomis komunistinė
je “Tiesoje” vėl pasipylė visa se
rija straipsnių, nukreiptų prieš 
mūsų Balfą. Tai žinia, kad Mas
kva įsakė šią įstaigą sukompro
mituoti ar visai sugriauti. O lais
vųjų lietuvių atkirtis Maskvai te
būna toks, kad šio rudeninio 
vajaus proga suplauktų dar di
desnės aukas, broliškai lietuvių 
šalpai.

SVEIKINIMAS KUNIGUI
SŪNAUS GIMIMO PROGA

Pirmame šios kolumnos sky
riuje pabrėžiau, kad telegrama 
sukaktuviniam Balfo seimui įvy
kusiam Chicagoje Baltųjų rūmų 
buvo specialiai suredaguota. Ži
nant, kad tokių laiškų ar telegra
mų Baltiesiems rūmams tenka 
per dieną išsiųsti šimtus, mato
me, kad Balfui buvo atiduotas 
išskirtinas dėmesys. Bet kartais ir 
Baltuosiuose rūmuose įvyksta vi
sokių kurjozų. Prez. Kennedžio 
laikais buvusi Baltųjų rūmų so
cialinių reikalų sekretorė L. Bal- 
drige savo knygoje “Of Dia- 
monds and Diplomats” rašė, 
kad vienas katalikų kunigas Ken- 
nedžius, kaip didelius meno ger
bėjus, pakvietęs į savo individu
alią tapybos parodą. Atsakyda
ma sekretorė susimaišė iš anksto 
paruoštose tradicinių atsakymų 
tekstuose ir kunigui pasiuntė šio 
turinio laišką: “President and 
Mrs. Kennedy thank you for in- 
foming them of the birth of your

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 pusi.)

vaistas nepadeda. O graifruktų 
nesaldinta sunka ir be preserva- 
tyvų (tokia Tropicana, pvz.) yra 
visų sveikiausia sunka. Jos kvor
tomis gėrimas nealergiškiems tai 
sunkai žmonėms yra patartinas. 
Geriau tas “Dirvos” medikas ei
tų savo gražia plunksna kovoti 
su didžiausia mūsų sunkenybe - 
girtavimu. Svaigalų kvortomis 
gėrimas ne tik skrandžius gadl 
na, bet visą žmogaus kūną ir jo 
dvasią niekais paverčia.

. Ui tai, kol “Dirvos” medikas 
-epaakelbs sivte metode, aklėje*- 
Itea tvarkyt; ir gjtfeęše; ateikit# 
Užlaikyti, prisieis laikyti jo išptiP* 
lį savos tulžies išliejimu savam 
nusiraminimui ir “Dirvos” skai
tytojoj IriaidmimiM.

munistinės • Lenkijos valdžia vod- 
kai pakėlė kainą 15 proc., alui - 
35 proc., nes Lenkijoje girtuok
liavimas esąs labai didelis. “Sun 
-times” žiniomis Lenkijoje kiek
vieną dieną pasigeria septyni 
milijonai žmonių.

Iki šiol mus, Amerikos lietu
vius, vis pabardavo ir pamoky
davo dr. J. Adomavičius, kad mes 
esą per daug geriam, o to įtako
je sumažėja ypač ' kūrybinis po
tencialas. Man atrodo,* kad kiek
vienas doras lietuvis gerbia ir 
vertina dr. J. Adomavičiaus ir ki
tų jo sekėjų apaštalystę. Bet 
kad alkoholio vartojime nesam 
dar taip žemai kritę, liudija sta
tistika neseniai paskelbta “Drau
go” 1 psl. Institute Nationale de 
Consumation žiniomis, daugiau
sia alkoholio per metus išgeria

Tauriam lietuviui ir uoliam aukotojui

A. f A. PETRUI GŪDŽIUI mirus,
jo žmoną ANTANINĄ, dukterį JOSEPHINE TROPINS- 
KI su šeima, švogerį PRANĄ VALUCKĄ ir kitus gimi
nes šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
MELROSE PARKO APYLINKE

A. + A.
JUOZUI ČEPAIČIUI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai AGOTAI, sū
nui JUOZUI ČEPAIČIUI, dukroms PETREI GUDAITIE
NEI, ONAI DUMČIENEI ir ELENAI TAUGINIENEI su 
šeimomis

Paule ir Vytas Gudaičiai 
Ignas Slabšinskas

A. T A PETRUI BUDRIUI
Sibire mirus, jo broliui JUOZUI BUDRIUI 
ir šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą įr kartu 
liūdi

Stasė ir Juozas Bacevičiai

U

Mano mielam draugui,

A. -J- A.
. «,VIKTORUI ŠCIUKAJ 

visiems jo artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdžiu.

Eduardas Zabarskas

A. f A. VIKTORUI ŠČIUKAI 
mirus, jo sesutes — mūsų organizacijos filisteres 
ONĄ ŠČIUKAITĘ ir ALDONĄ MEILUVIENĘ, o taip pat 
kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime.

Filisterių Skautu Sąjungos 
Čikagos skyrius

A A
MINNIE DANTA

ŽEMOKSLYTE

Gyveno 4535 S. California Avė.
Mirė spalio 13 d., 1969, 5:10 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: Joseph, marti Irene, John, 

marti Rosemary, Herman ir Adolph, marti Eileen, 7 anūkai, 4 proanū
kai, Lietuvoje sesuo, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Juozo.
Priklausė Dariaus-Girėno Auxiliary Post 271, Chicagos Liet. dr- 

jai, Suvalkiečių, Utenos, Brighton Pko, Motenj, Eržvilko, Lith. Na
tional Democratic, Kęstučio, Joniškiečių, Žagariečių, Liet. Ex-Maine- 
rių ir Chicagos Našlių ir Nasliukių klubams.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 12 vai. dienų Eudeikio koplyčioje, 
4330 S. California Avė.

Laidouvės jvyks ketv. spalio 16 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bus 
nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.: į 'j 1 • j « ■ . . ■ t i.

i K’ųą&rdi&i .kviečiame visus. ssAūaes. dxusus ir <U-
tAtafe šiose tedouMs©.

Nuliūdę. Sūnūs marčios, aiūkai ir proanūkai.
Laid6tuviy<2tflisfftoįiiis GėadJ^rd^uftid.’Tel. LA 3-M$6. 'l' ’

prancūzai (28 litrų), po jų seka 
vokiečiai, Amerikos gyventojams 
išeina tik po 10 litrų alkoholio 
per metus.

VI. Rmjs.

VAGIES GUDRUMAS

Kažkoks praeivis nešė ąsotį 
kavois ir pasiūlė jos kelią taisiu
siems keturiems italams. 'Tie 
kelio taisytojai išgėrė po puodu 
ką, bet paaiškėjo, kad kava bu
vo apnuodyta. Darbininkai su
migo, o kai nubudo, tai pasiro
dė, kad nebėra nei jų kaplių, 
nei kastuvu: nusinešė nepažįsta
mas vaišintojas.

MIRĖ VYSKUPAS
Rugsėjo 9 dieną, sulaukęs 67

metų amžiaus Allenšteine buv. 
Rytprūsiuose mirė buvęs Var
mijos vyskupijos generalinis vi
karas ir vyskupijos valdytojas 
prel. Zink. šiuo metu lenkų val
domoje Varmijos vyskupijoje 
gyvena apie 900.000 katalikų. 
Apie katalikų skaičių sovietų 
užimtoje Varmijos vyskupijos 
Rytprūsių dalyje tikslių žinių 
neturima.

ISPANAI IR SPAUDA

Vienas Barcelnnos laikraštis 
paskelbė, kad tik pusė ispanų 
teskaito laikraščius ir 65 pro
centai skaitančiųjų netiki tuo, 
kas laikraštyje parašyta.

— Bėda su vaikais, bėda be 
vaikų. ((Pasvaiiškių patarlė).

A. + A.

Elenai Kučiūnienei
po sunkios ir ilgos ligos mirus, liūdinčius ma
estro ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ, sūnų 
JURGĮ ir šeimą bei velionės sesutes ir brolį 
nuoširdža užjaučia

E/elyna ir Kazys Oželiai

A. -Į- A.
ELENAI KUČIŪNIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ALEKSANDRĄ 

KUČIŪNĄ, sūnų JURGĮ ir artimuosius.

Irena ir Algis šimkai

A. + A.
Elenai Kučiūnienei

mirus,

mielą prietelį ir buvusį bendradarbį ALEKSANDRĄ 

KUČIŪNĄ ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Ona ir Adolfas Butkai 
Irena ir Adolfas Sprindžiai 
Alė ir Simas Velbasiai

VALERIA MANKUS
po tėvais GRUŠAITĖ

Gyveno 3250 W. Marųuette Rd.
Mirė spalio 10 d., 1969, 4 vai. vak.
Gimė Radviliškio mieste. Kilo iš Šiaulių apskrities.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward Mankus ir marti 

Margi, anūkai: Judy, Gary, Jeffrey, švogeris William Mankus ir 
jo žmona Konstancija ir jų duktė Irene Norbut ir jų šeima, giminės 
Ameba Ciakas ir jų šeima ir kiti giminės ir draugai, Lietuvoje 
liko brolis Juozas Grušas ir jo du sūnūs Romas Grušas ir Vy
tautas Grušas ir jų šeimos, mirusio vyro Petro Mankus Giminės 
Vinco Repšio šeima ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Marųuette koplyčioje. 2533 W. 71st. St.
Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 14 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai ir švogeris.
Laidotuvių direktorius dėl informacijos skambinti tel. 927- 

1911.

timiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiimm
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
VestoT&ry. banketams, IaldotavSms t- LltcLiacm oroscaa

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HTLL8 GFMNY61A 

3443 W. 6»pd Street, Chicago, Illinois 
Tai. PR 8-C3SS — PR 8.0884

STEP. C. LACK IR SONOS
( LAUKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tek REpublic 7-1213 
2314 W, 23rd Place_______Tek Virginia 7-0672

PETRAS BIELIONAS
4348 S, CląUfornla Avė. TH LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Litudnlea Avė. Tel. YArds 7-3401

REMKITE “DRAUGĄ”.

SESELĖ M. MORTA, SSC
(JIEVA RAČKAUSKAITE:)

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. 
Kryžiaus ligoninėje 1869 m. spa
lio 11 diena.

Velionė buvo duktė Antano ir 
Marijonos Babtniutės Račkauskų.

I Vienuolynų Įstojo Iš Šv. Ka
zimiero parap., Worcester, Mass. 
Vienuolyno išgyveno 47 metus.

Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero 
Seseris, savo sesutes Uršule Rač
kauskaite iš Richmond Hill, N. Y. 
ir Marijoną Račkauskaite Lietu- 
tuvoj, brolį Kazimierą Račkaus
ką iš Btounond Hill, N. Y. ir jo- 
šeiimą gyv. Brockton, Mass., Cleve
land, .Ohio ir Lietuvoje, taipgi ki
tus gimines ir pažjstamus.

Velionė bus pašarvota pirmad., 
spalio 13 d. ir bus nulydėta j ko
plyčia antrad., spal. 14 d., 7 vai. 
vakare.

Laidotuvės jvyks trečiad. rytą, 
spalio 15 d. Gedulingos pamaldos 
prasidės 9:30 vai. ryte Šv. Ka.- 
zimįero Seserų koplyčioje, 2601 W. 
Marąuette Road, Chicago. Po pa
maldų bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Prašome gimines. Seselės moki
nius ir pažjstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS ir 
RAČKAUSKU ŠEIMA

W

Laidotuvių direktorius P. Bieliū
nas, Tel. LA 3-3572.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Jhbkim.-J-*"

H ii 0 »
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fe KflPTEjniS č (

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

, < < 4t n i JZ L h

MAŽEIKA MEBNS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS R RUDMIN

- VASAITIS-BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, IU. Tel.. OL, 2-1003 fi

' > i



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. spalio mėn. 11 d. Laureatai ir solisteB

x Cicero LB apyl. ruoštas 
rudenio balius praėjusį šeštadie
nį labai pavyko. Programą atli
ko svečias iš Bostono, poetas 
Antanas Gustaitis, paskalyda
mas plluaštą (humoristinių eilė
raščių, susilaukdamas iš pustre
čio šimto atsilankiusių svečių 
nuoširdaus pritarimo. Programą 
taip pat su pasisekimu atliko 
dainininkių trio, J. Bobinienė,
G. Maže-kienė ir M. Momkienė. 
Programai vadovavo LB apyl. 
valdybos narė Danutė Laurec- 
kienė. Dovanotus dailininkų J. 
Pautieniaus ir Z. Sodeikienės 
paveikslus laimėjo kun. A. Juš
ka ir I. Kerelienė. Visi turėjo 
progos pasišokti Markausko or
kestrui grojant. Pelnas skiria
mas lituanistinei mokyklai. LB 
apyl. sėkmingai vadovauja pirm. 
St. Ingaunis.

X Dr. Maurice Moyal iš (Mar- 
selllės, Prancūzijoje. atsiuntė 
laišką į Chiaagą, prašydamas 
atsiųsti jam 2 egz. lietuvių tė
vų marijonų leidžiamo religinio 
žurnalo “The Marian” liepos — 
rug. numerio, kurių vieną j.s no 
ri pasiųsti kardinolui Villot, o 
antrą — vienam Prancūzijos 
vyskupui. Dr. Moyal yra nuola
tinis “The Marian’’ bendradar
bis.

X Prof. dr. Benius Mač’ul-
ka, atvyks į mokslo ir kūrybos 
simpoziumą ir diallyvaus dr. T. 
Remeikio organizuojame foru
me “Svarbesnių mokslo šakų 
stovis Lietuvoje”. Dr. B. Mačiui 
ka darys pranešimą tema “Moks 
las Lietuvoje sovietinės santvar 
kos rėmuose (Bendra mokslo 
padėties ir krypties apžvalga)”.

X Vynuogių d-jos susirinki
mas ir vyno spaudimo vakaras 
įvyks spalio 19 d. 10 v. r. vy
nuogyne Crete, Ei.

X Kan Mykolas Vaitkus šios 
savaitės vidury iš Chicagos iš
skris atgal Peace Dale, R. I. 
Chicagoje aplankė eilę savo ar
timųjų. Kan Vaitkus eina sese
lių vienuolyno kapeliono parei
gas ir turi gana daug laisvo 
laiko savo kūrybai. Toliau tę
sia atsiminimų rašymą, šiuo 
metu beveik baigė aprašyti trem 
ties dienas Europoje ir pradeda 
rašyti apie atvykimą ir gyve
nimą Amerikoje. Rašymui ski
ria beveik visą savo laiką. Ra
šydamas mėgsta būti prie vie
nos temos susikoncentravęs 
apie valandą laiko. Taip keisda
mas temas teartais gali dirbti 
keliolika valandų paroje. Rašo 
tiesiai mašinėle.

X Vytauto Mačernio “Vizi
jų” inscenizavimu visuomenėje 
jaučiamas didelis susidomėjimas.
Spektaklis įvyks spalio 18 d. 
(šeštadienį) 8 v.v. Jaunimo cen
tre, Chicagoje. Pastatymas ir 
muzika Dariaus Lapinsko, Ren
gia Korp! Šatrija, minėdama 
poeto 25 metų žuvimo sukaktį. 
Bilietai Marginiuose (Pr.).

X Futbolo klubas Lituanica 
rengia linksmą šokių vakarą 
šeštad. spalio 25 d., Jaunimo 
centre, 5600 SI. Claremont Avė. 
Baras, bufetas, programa. Bi
lietai gaunami klubo patalpose, 
2622 W. 69th St., tel. 476-9479. 
Visi kviečiami atsilankyti, (pr.)

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

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1284. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

IO.)

X “Literatūra svetur” — vis 
dar tebeperkama Kazio Bradū- 
no redaguota kelių autorių kny
ga apie mūsų išeivijos literatū
rą ligi 1967 m. Tai įdomiai pa
ruošta literatūros istorija. Kai
na 10 dol. Gaunama “Drauge”.

x J Lietuvių profesorių d-ją 
pastaruoju metu įstojo šie nau
ji nariai: Brakas Martynas, Au
gustam College, S. D., Račkaus 
kas Balys, Lojolos univ. ir City 
College, Chicagoje, Danys - 
Daniliauskas, _  Juozas - Vin
centas, V.D.U-to statybos fak. 
adjunktas, Hidrotechnikos kate 
droš vedėjas, Ottava, K., Stoi
kas Jokūbas J., Seton Hali 
univ-te., Paplauskas Ramūnas, 
Antanas, Ottavos univ. ir kt., 
Paplauskienė Ramūnienė, Mari
ja, Ottavos univ-te, Kanadoje, 
Pauperas, J., kunigas; b. V. D. 
Un-to docentas, Varnelis, Ka
zys, City College, Chicagoje.

X P. Nemajuška, 1403 S. 49 
ct., Liberty name, atidarė rūbų 
taisymo ir siuvimo dirbtuvę. Yna 
tos srities specialistas.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už spalio mėn. 920 
dol., 16 Vasario gimnazijai — 
700 dol., saleziečiams—200 dol. 
ir Punsko gimn. — 20 dol.

x LS Seserijai priklausantis 
jūrų skaučių “Nidos” laivas pe
reitą sekmadienį pradėjo aktyvų 
skautavimo darbą. Laivo sueigos 
vyksta Jaunimo centro patal
pose. “Nidos” laivas Chcagoje, 
nepriklausantis kitiems skiaučių 
tuntams, veikia seserijos ribose 
nuo 1961 m. Laivo vadovei ps. 
Birutei Putriutei pas'traukus iš 
einamų pareigų, nauja jūrų sikau 
čių vadove paskirta ps. Aldona 
Jovarauskienė. Norinčios įstoti 
į jūrų skiaučių eiles, gali kreip
tis į naująją vadovę.

CHICAGOS ŽINTOS
ATIDUOS RADIJO STOTĮ 

LABDARYBEI
Continental korporacija, ku

riai priklauso WGN radijo ir te 
levizijos stotys, ir kuri nese
niai nupirko už maždaug $800,- 
000 klasikinės muzikos FM ban
gomis transliuojančią stotį 
WFMT, ruošiasi pastarąją stotį 
padovanoti kuriai rors labda
ringai įstaigai. Priežastis: atsi
rado kaltinančių esą korporacija 
sudaranti tam tikrą monopoli
ją

PAJAMŲ MOKESČIAI

Įsigalėjus Illinois valstijoje 
pajamų mokesčių įstatymui ir 
pradėjus mokesčius išrinkti, pa
sirodo, kad miestai, miesteliai 
ir kitos savivaldybės iš to tu
rės naudos, nes tam tikras pro
centas mokesčių jiems grąžina
mas. Chicagos miestas šiomis 
dienomis iš valstijos gavo tru
putį daugiau 2 mil. dolerių, ku
riuos gali skirti į bendrą iždą. 
Padidėjus tokioms mokesčių 
grąžoms, galimas dalykas, kad 
ateityje sumažės mokesčiai uz 
nuosavybes.

SPROGO SELTZiRLS
Pripilama seltzerio bonka, 

1x3 pėdų dydžio, sprogo 
Fayette Seltzer kompanijoje 
Benvyne. Vienam darbininkui 
sulaužyta kairioji ranka.

Kun. Benediktas Sugintas Balfo vajaus atidarymo proga įteikia
apskr. iždininkui Kostui Čepaičiui 50 doi. auką. Nuotr. K. Brž.

Kun. A. Kezys. SJ, gamina filmą Dune Acres, Ind. “Šatrijos” ruošiamam V, Mačernio minėjimui.
Nuotr. K. AmbrozaJCio

LITERATŪROS VAKARAS 
JAUNIESIEMS

Saulės nušviesta pelėda, lai- jai paruoštos knygos “Diena 
kauti “Eglutę” — buvo tinka- prie ežero” paskaitė “Kelionę į
mas K. Veselkos sukurtas pa
puošalas scenai Jaunimo centre 
sekmadienį, pirmame Chicagoje 
literatūros vakare jauniesiems.

Aktorė Z. Kevalaitytė - Visoc 
kienė įstengė įsijausti į vaikų 
psichologiją ir sėkmingai prave
dė programą.

Pirmas scenoj pasirodė vaikų 
pamėgtas “Eglutės” charakte
ris — Puputis (A. Viktorą), 
ieuris turėjo smagų dialogą su 
laikraštėlio redaktore sės. Ona 
Mikailaite. ‘

Tolimesnę programą sudarė 
supažindinimas su vaikų litera
tūros kūrėjais ir jų kūriniais. 

Minelgos eilėraščiai
Iš J. Minelgos naujai paruoš

to eilėraščių rinkinio “Už Mar
tyno Papartyno” deklamavo Z. 
Visodkienė ir jaunute D. Petkū- 
naitė. Jos deklamavimą savo su 
kurtais akordais lydėjo pianis
tas M. MoLekaitis.
Inscenizuota Jaukutės kūryba

Nijolė Jankutė - Užubalie- 
nė iš savo naujos knygos “Kaip 
Algiukas vėjo ieškojo’ ’ paskai
tė apsakymėlį: “Užsispyręs cu- 
kriukas”. Va'zdų apsakymėlį 
skaitė su artistiška išraiška.

Aldonos Valeišaitės išraiškos 
šokio inscenizavimas “Kaip Al
giukas vėjo ieškojo” buvo įdo
mus savo originalumu ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems. 
Tamsioje scenoje, fosforinėmis 
spalvomis švytėdamos išradin-
gai pasirodė G. Aleksaitė, D. jų knygas, išgirsta apie naujus 
Bruškytė, D. Brusokaitė, L. ir jų kūrinius; sklandus mažųjų 
M. Rimavičiūtės, S. Žemaitytė, j deklamavimas, aiškus tarimas
Inscen'zavimas buvo originalus 
ir intriguojantis.

Iš naujos Barono knygos
Aloyzas Baronas iš savo nau-

ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI
Chicagos simfonijos orkes

tras spalio 16, 17 ir 18 d. duo
da šią programą: Rossini — 
Overtiūrą iš IStemiramide, Paga
nini _ Koncertą smuikui nr. 2,
ir Moussorgskio Preliudą iš Kiho 
vantehina ir Pictuies at an 
Ekhibition. Solistas smuikinin
kas Franco Gulli; diriguoja Car 
lo Giulini.

ežerą”. Sklandi eiliuota forma, 
vaikams artima terma skaitymą 
darė labai patraukliu. Ypač ryš
kiai A. Barono kūrinį “Jonu
ko Sekminės” perteikė aktorius 
Alg. Dikinis, susilaukęs gausių 
plojimų ir iš mažųjų, ir iš su
augusių.

Rašytoja Birutė Pūkelevičiū
tė, talkinant Dobilui Matulioniui, 
su talentingos aktorės gyvumu 
perteikė savo itin sklandų eilė
mis sukurtą pasakojimą vai
kams “'Paršiuką - kriuksiuką”.

Kitus du B. Pukelevičiūtės 
kūrinius: “Pavasario naktį” ir 
“Jūron krisdavo žvaigždelė”, 
muz. Fausto iStrolios paverstus 
dainomis, mišriai, bet susitelku
siai publikai patraukliai pertei
kė sol. Dalia Kučėnienė, pianu 
palydint pačiam tų melodijų 
kompozitoriui.

Programa buvo tikrai labai 
įdomi kaip vaikams, taip ir su
augusiems, ypač kai ją taip su
maniai, gyvai pravedė Z. Visoc- 
kiernė.

Kitos kolonijos turėtų tuo 
pasekti

Publika skirstėsi labai paten
kinta. Ne vienam kilo mintis, 
kad panašią programą reikėtų 
pakartoti ar savomis jėgomis 
suruošti visose lietuvių kolonijo 
se.

Pagyrimo verti mūsų rašyto
jai, kad jie drauge šu mažai
siais sutinka išeiti į sceną. Vai
kai arčiau pažįsta savosios li
teratūros gam'ntojus, pamato

daugeliui yra paskatas panašiai 
pasimokyti.

Daugelis įsigijo naujų knygų, 
ir jos buvo autorių autografuo
tos, nupirko vaikams plokšte
lių. Tai buvo labai vertinga kul
tūrinė popietė vaikams ir visai 
šeimai. Rengėjas “Eglutės” tal
ka Chicagoje. J. Žvilb.

— Amerikoje yra apie 60,000 
narkotikų vartotojų. Iš jų 33,- 
000 gyvena New Yorke, 7,500 
Californijoj, 6,500 niinois, 2,800 
Nevv Jersey valstijoj.

DĖL ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS 
ATI DARYMO

Amerikos Lietuvių Bendruomenes valdyba skatina
pranciškonus atidaryti šv. Antano gimnaziją.

Atidarymas būtų galimas, jei gimnazija pastoviai 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, Kennebunkport, Maine 04046.

IŠARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE

f

— Philadelphia, Pa., A. L, 
Tautinės sąjungos skyriaus dvi 
dešimtmečio minėjimas praėjo 
gražiai. Minėjimą pradėjo ir jam 
vadovavo skyriaus pirm. Vytau 
tas Matonis. Skyrių pasveikino 
ir apie A. L. T. S. šiandien, kai 
bėjo jos c. v. pirm. Teodoras 
Blinstrubas. Pagrindinę kalbą, 
apžvelgdamas sąjungos veiklą 
praeityje, pasakė Vytautas Ab- 
raitis. Ilgametis skyriaus pirm. 
Juozas Česonis, buvo pakeltas 
garbės nariu. Meninėje progra
mos dalyje, Aldona Stempužie
nė padainavo bene deš imtį daly
kėlių ir susirinkusiųjų buvo la
bai šiltai sutikta. Ji buvo puiki, 
tačiau paprasta, klausytojui ar 
tirna. Tai bene antra jos vieš
nagė Pfhiladelphijoje. Daininin
kei akompanavo Anelė Kauliny- 
tė. Programai vadovavusi dailio 
jo žodžio menininkė Irena Veih- 
lait.enė paskaitė Vinco Myko
laičio — Putino poezijos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Baltijos jūros užteršimas 

pastaruoju metu labai padidėjo. 
Dėl šios priežasties vandenyje 
nuolat mažėja deguonies kiekis, 
gausėja kenksmingų medžiagų 
(dėkis. Deguonies kiek s atviro
je jūroje jau sumažėjęs 2,5 kar
to, susikaupė žymiai daugiau 
kenksmingo vandenilio. Jau pa
ruošta tyrimo programa, prie 
kurios daugiausia dirba estų 
mokslininkai.

_  Upytės — Panevėžio labai
blogas ir duobėtas vieškelis 
esąs taisomas ir platinamas. Ki
tais metais būsiąs uždengtas as
falto danga.

— B. Bagdonavičiūtė sovie
tinėse lengvosios atletikos -pir
menybėse tapo jaunių čempio
ne, nustūmusi rutulį 15.87 met
rus. 200 m bėgime aukso medalį 
laimėjo R. Aukštuolis.

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Lietuviškų kultūrinių paren
gimų mėgėjai šeštad.enio va
karą turėjo malonumo Jaunimo 
centre, Chicagoje, dalyvauti šių 
metų dailiojo rašto laureatų 
pagerbimo koncerte — litera
tūros premijų įteikime.

Iškilmes organizavo Lietuvių 
rašytojų dr-ja ir švietimo tary
ba.

Programą pravedė jaunimui 
skaitinių parūpinti komisijos 
pirm. kun. J. Vaišnys, SJ...

Įžanginėje kalboje padejavo, 
'kad nebuvo įmanoma rasti me
cenato jaunimo literatūros kon
kursui. Buvo atsiųsta 10 veika
lų, deja, daugumoj silpnų, išsky 
rus premijuotąjį, kuris tikrai 
sudaro džiaugsmą.

Premijų įteikimas
Poetė Julija švabaitė perskai 

tė Jury komisijos nutarimą, skel 
bianitį, kad 500 dol. premiją už 
savo kūrinį jaunimui laimėjo 
Danutė Bindokienė.

Švietimo tarybos pirm. J. Ka
valiūnas padėkojo mūsų patrio
tinei, visuomenei, kurios dėka ši 
premija turima, ir įteikė čekį 
laureatei.

P. Gaučys persiraitė Lietuvių 
rašytojų dr-jos jury komisijos 
sprendimą, kuriuo stambioji (kū
rybos premija skiriama rašyto
jui kan. M. Vaitkui.

Žodis mecenatų vardu
Mecenato — Lietuvių fondo 

pirmininkas dr. Ant. Razina 
pasveikino kūrybingą laureatą 

-kan. M. Vaitkų. Kūryba įsten
gia pavergtas tautas prikelti lais 
vei, ardo pariziejiškas sistemas. 
Lietuvių kultūros nešėjai pa
budino lietuvių laiutą naujam 
gyvenimui. Mūsų veikla išeivi
joje būtų mirštanti, jei neturė
tume muzikos, meno literatū
ros įkūrėjų. Jie yra kelrodžiai 
mūsų laisvės kovoje. Tauta juos 
atpažįsta ir supranta. Nenutol- 
kime nuo savo tautos ir jos kū 
rėjų. Lietuvių fondo tikslas 
ir yra remti kūrybą. Nors fon
das tik 4 m. veikia, kūrybos pa
ramai jau iš viso galėjo 
skirti 100.000 dolerių.

Laureato kalba
Laureatų vardu prabilo kan. 

M. Vaitkus. Dėkojo rašytojų 
vardu. Nesvarbu pinigas, svar
bu (širdis. Dažniai žmogus žmo
gui būna vilkas, bet daugelis 
gyvena pagal idealą — būti žmo 
gui žmogumi. Kiekvienas prie 
to prisidėkime. K ekvienas turi 
gerų savybių. Dėl ko gi nepa
sigėrėti, nepamylėti? Meilė — 
gražiausias dalykas žemėje.

Dėkodamas už premiją, pra
šė ypač (kitos paramos — skai
tyti lietuvių kūrinius.

Nuoširdus raš. Vaitkaus žo
dis palydėtas gausiu plojimu.

Aukštos balsinės kultūros 
solistė

Parengimo aaiyviams teikė 
ypatingo pasigėrėjimo mūsų stip 
rioji solistė V. Kojelienė.

Akompanuojant komp. D. La 
pinskui, ji savo skaidriu aukš
tos kultūros balsu padainavo A. 
Kačanausko “Vai gražu” ir Ži
levičiaus “Nuliūdimo valanda” 
bei “Ratai”.

Didžioji solistės šio vakaro 
repertuaro dalis buvo skirta lie
tuviškai kūrybai. Sekė S. Gai- 
levičiaus “Klajūnai”, K. Banai
čio “Atsiminimas” ir “Obelų žie
dai” bei J. Gruodžio “Aguonė
lės”.

ISlavų kompozitorių, savos me
lodijos publikos buvo klauso
mos mirtinoj tyloj, tiesiog įsi
siurbiant į didžiai patrauklų jų 
grožį, talentingai gabios solis- 
lės perteikimą. Dainavimą pub
lika lydėjo stipria plojimų sro
ve.

Net ir pažįstamos dainos so
listės interpretacijoj skambėjo 
galingai.

Paskutinėj koncertinėj daly 
solistė taip pat su aukštu pajė
gumu perdavė G. Pergolesi “Se 
tu m’amį” ir ariją iš A. Cata- 
Jinj operos “La Wally”.

Slavo nuoširdų pasitenkinimą 
plojimais reikšdama publi
ka bisui dar išprašė Laumens- 
kienės “Vakarą”.

Laureatų pasirodymas
Mėlodingos dainos sudarė 

skaidrų foną literatūriniams į- 
tarpams. Pirmoji Danutė Bindo
kienė paskaitė gyvą iškarpą iš 
siavo apysakos jaunimui “Mies
te nesaugu”. Autorė yra pajė
gi plunksnos meisterė, gera psi 
dhologė, įstengusi įsijausti j 
Amerikos didmiesty augančio 
lietuviuko nuotaikas.

Laureatas Mykolas Vaitkus 
paskaitė piuakštelę savo atsimi
nimų iš 1944 metų rugp. mėn.
_  atsisveikinant su Kaunu,
traukiantį nuo raudonojo tva
no. Ryškiais vaizdais piešė ke
lionę arkliais paliai Nemuną, į 
Suvalkiją, į Tauragės girias, du 
bart keliantis per Nemuną, bol
ševikų lėktuvui apšaudant. At
siminimų iškarpa, jungdamasi 
su klausytojų panašiais pabėgi
mo atsiminimais, buvo intriguo
janti.

Nors tą vakarą Chicagoje bu
vo keli parengimai, publikos 
buvo nemažai ir visi buvo pa
tenkinti.

Vakaras buvo užbaigtas ben
dromis vaišėmis laureatų ir so
listės garbei. 3. Daugi.

— Amerikoje 851 automaši
nai tenka 1 lėktuvas. Nelaimių 
santykis yra 2901 prieš 1. Žmo 
nių žūna automašinų nelaimėse 
32—5 karto daugiau nei lėktu
vų nelaimėse.

HIGH
4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED;;

A T E S

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682 LA 8-8248

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 tkl 8:80. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

>rr .....Ui


