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BONNA
IR
UŽSIENIS

Sieks greitu -laiku tartis su 
Lenkija

Bonna. — Willy Brandt, nau
jasis Fed. Vokietijos kancleris, 
pasikalbėjimuose su vokiečių sa
vaitraščiais, “Welt am Sonntag” 
ir “Der Spiegei”, nurodė į nau
josios vyriausybės pastangas tvar
kyti Vokietijos santykius su go- 
mulkine Lenkija.

Brandt nuomonė: “Vyriausy
bė siekia įmanomai greitai pradė
ti pasitarimus su Lenkija. Mūsų 
tikslas — užmegsti diplomatinius 
santykius tarp abiejų kraštų” 
(“Welt am Sonntag”).

Kitam savaitraščiui, “Der 
Spiegei”, Hamburge, Brandt pa
žymėjo, kad “vyriausybė turi bū
ti pasiruošusi tartis dėl klausi
mų, kuriuos 1969 m. spalio m. 
buvo iškėlę partijos vadovas V. 
Gomulka ir užsienio reik. minis
teris Stafan Jędrychowski...” Tie 
klausimai daugiausia liečia Len
kijos vakarines sienas, kurias Va
karų Vokietija turėtų pripažinti. 

Vak. Vokiet. visos pokario vyriau 
sybės yra pabrėžusios, kad susita- 
tarimas dėl “pastovių sienų” su 
Lenkija tegalimas tik taikos su
tartį su “apjungta Vokietija” pa
sirašius.

Šiandien skelbia vyriausybės 
programa

Washington. — Kancleris W. 
Brandt šiomis dienomis atsakė 
i CBS televizijos klausimus. Jie 
perduoti ‘Face the Nation” pro
gramoje.

Paklaustas dėl JAV karinių da
linių tolimesnio laikymo Fed. 
Vokietijoje, Brandt teigė, esąs 
įsitikinęs, kad jie Vokietijoje, 
ligšioliniam lygyje, bus dar bent 
dvejus metus.

Ar gali būti pagerinti santy
kiai su rytų Vokietija? Į šį klau
simą atsakydamas, vyriausybės 
galva nurodė, kad, jo įsitikini
mu, gali būti sutarta dėl plates
nės prekybos, kultūrinių mainų, 
bet... nedaugiau.

Brandtas buvo paklaustas ir 
dėl būsimų vak. vokiečių san
tykių su Lenkija. Pažymėjęs, kad 
lenkai dviem atvejais yra kalbė
ję dėl santykių su Bonna, socia
listų politikas nurodė: “Antra
dienį (šiandien — Red.), man 
parlamente — Bundestage pris
tatant vyriausybės programą, 
man bus proga teigiamai atsaky
ti į abiejų lenkų politikų (Go- 
mulkos ir Jędrychowskio) pareiš
kimus”.

Ar Vak. Vokietija pasirašys 
atominio varžymo sutartį? Kanc
lerio nuomonė: Vokietijai tenka 
pasirašyti, tai jai išeis į naudą 
(buvęs kancleris Kiesinger buvo 
priešingos nuomonės — Red'.).

• Aly geria 87% vak. Vokie
tijos gyventojų, patyrė apklau
sinėjimo įstaigos Vokietijoje.

Prezidento Nixono žmona pakvietė 
naują spaudos sekretorę Comell Stil- 
«rt» kuri gaus 30.0U6 ilges.

Paulius VI pažymėjo: Sinodas žy-. 
mėjo “kryptį, prasmę, Apvaizdą”

Uždaromos 307 bazes

Per 600 mil. dol. sutaupę

VVASHINGTON. — M. Laird, 
gynybos vadovas, vakar pas
kelbė: netrukus numatyta už
daryti 307 JAV karines bazes 
užjury ir pačiame krašte. Tuo 
būdu, tikimasi sutaupyti per 
600 mil. dolerių, šiandien skel
biamas tų likviduojamų bazių 
sąrašas.

Nobelio ekonomikos 

premija - olandui

ir norvegui

STOCKHOLM. — Švedijos 
Mckslų akademijos komitetas 
ir kar paskelbė apie Švedijos 
Btnko įkurtos premijos ekono
mikos srity, paskyrimą Ji pas
kata, pusiau, O’mdijos profe
soriui, 66 m. amž., Tinbergen. 
vi ic instituto K •.tterdame pro
cesoriui ir 74 rn. amž. prof 
Frisch, Oslo universiteto profe
soriui ir įvairių kraštų patarė
jui mažai išsivysčiusių šalių ū- 
k c klausimais.

Buvo keliolika kandidatų
Premijai gauti į^aįfūs .kraštai 

buvo pasiūlę keliolika kandida
tų.

JAV buvo pasiūliusios ketu
ris ekonomistus: prof. Milton 
Friedmaną, iš Chicagos, prof. 
Paul Samuelson, buv. ambasa
dorių prof. John K. Galbraith 
ir rusų kilmės prof. V. Leont
jevą. Šalia jų, dar buvo pasiū
lyti du britai mokslininkai - eko 
nomistai, po vieną rusą, pran
cūzą, daną, čekoslovaką (prof. 
O. šik, Dubčeko laikmečio ūkio 
reformų vykdytoją) ir švedą.

Ligšiol jau paskirtos kelios 
Nobelio premijos: medicinos, 
taikos ir literatūros. Šį ketvir
tadienį laukiama paskelbiant 
Nobelio premiją pasižymėju
siems chemijos ir fizikos sri
tyse. Kiekvienos premijos dydis 
— 72,000 dolerių.

JAV žydai ir Izraelis

“Pirmoji JAV žjdy pareiga — 
emigruoti Į Izraelį’’

TEL AVTV. — Izraelio min. 
pirm. Goldą Meir sekmadienį 
kalbėjo atvykusiai JAV žydų 
vadų, 350 asmenų, grupei: “Pa
ti pirmoji JAV žydų pareiga — 
emigruoti į Izraelį”.

Ji pažymėjo, kad kraštui rei
kalingi žydai iš įvairių kraštų.

G. Meir skatinimai sutapo su 
arabų kraštų nukeltu triukšmu, 
jiems kaltinant JAV-bes, jog 
jos vykdo agresiją, leisdamos 
savo piliečiams stoti j Izraelio 
kariuomenę.

• R. Vokietijos jaunuolis, 18 
metų amžiaus, guminiu plaustu 
perplaukė Lueląecko įlanką ir
pasieks laisvę Vakaruose.

BAIGTAS VYSKUPŲ SINODAS
Vyskupai pateikė 13 pasiūlymų — Popiežius pažadėjo juos rūpestingai apsvarstyti 
— Vysk. Labukas Romoje

Paulius VI — Sinodas žymėjo 
“laiko žienklą’’

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI, sekmadienį, Vysku
pų sinodo uždarymo išvakarėse, 
kalbėdamas 30,000 tikinčiųjų ir 
turistų šv. Petro aikštėje, pa
reiškė, palyginti, optimistines 
pažiūras apie jau pasibaigusį 
Sinodą, neiškeldamas ten buvu
sių ginčytinų klausimų ar pa
siūlymų.

Popiežiaus nuomone, Sinodas 
buvęs istorinis įvykis ir “mūsų 
laikų ženklas”. Esą, Sinodas liu
dijęs, jog Bažnyčia einanti di
desnio atvirumo ir universalu
mo, visuotinumo kryptimi, ta
čiau, tuo pačiu metu, žengiamas 
žingsnis ir “vieningumo Kristu
je” link.

Sinodas vakar baigtas
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI vakar kalbėjo bai
giamoje Vyskupų sinodo sesijo
je. Spalio 11 d., prieš dvi sa
vaites, popiežius buvo Sinodą 
atidaręs.

Paulius VT patikino 146 Sino
do dalyvius: jis rūpestingai iš
tinsiąs vyskupų pasiūlymą vad. 
kolegiaiiškumo klausimu (da
lintis su popiežium autoritetu) 
ir greitu metu pateiksiąs savo 
sprendimą.

Vyskupai išsiskirsto, Sinodui Vatikane pasibaigus

Pasitarimais baigs
Libano

Kovos aprimsta, ryškus noras 
tartis

BEIRUT, Libanas. — Libano 
vyriausybė keliuose krašto mie
stuose (išskyrus Tripolį, kur 
vyko aštresnės kovos), atšaukė 
draudžiamą laiką. Be to, ji su
tinkanti pradėti pasitarimus su 
arabų partizanų vadais. Egipto 
žinių agentūra pranešė: Liba
nas sutinka pasiųsti delegaciją 
į Kairą ir ten tartis su Palesti
nos patrizanų vadais.

Partizanai vakar vis dar laikė 
užėmę vieną Tripoli dalį ir pa
skelbė, neužleisią jos tol, kol! 
nebus saugios partizanų stovyk 
los pietinėje krašto srity.

Ryškėja Egipto tarpininkavimo 
svoris

KAIRAS. — Prez. Nasserio 
pasiuntinys — tarpininkas Has
san Sabry EI - Kholy seKmadie- 
nj tarėsi su Sirijos prezidentu 
Atassi ir Al Fatab, partizanų 
organizacijos, vadu Arafat. Ga
limas dalykas, jis vyks ir į Li
baną, kur tarsis su prezidentu 
ITelou. Šis pastarasis įsitikinęs, 
kad arabų šeimos krizę nugalėti 
tegalįs vienintelis — Nasser.

Popiežiaus pirmumas ir eilė 
pasiūlymų

Sinodas sutarė pritarti popie
žiaus pirmumui ir jo ‘“visuoti
nam autoritetui” valdant kata
likų Bažnyčią, betgi tuo pačiu 
metu pateikė ir eilę pasiūlymų, 
kurių svarbesnieji yra tokie:

— vyskupai pataria popie
žiui ir su juo bendradarbiauja, 
darant pagrindinius, visą Baž
nyčią liečiančius, sprendimus.

— sinodas Vatikane kviečia
mas, vykdyti patarimus popie
žiui, bent kas dveji metai,

— pastovus sekretoriatas Ro
moje rūpinsis atstovauti vys
kupų interesus popiežiaus ar 
Romos kurijos atžvilgiu,

— prieš Vatikanui darant 
sprendimus paskirų vyskupijų 
atveju, turėtų būti išklausoma 
tų vietos vyskupų nuomonė.

Jei tie pasiūlymai (jų iš viso 
— 13) būtų priimti, tai jais 
būtų žymiai sumažintas Kuri
jos, gi iškeltas vyskupų vaid
muo. Tik popiežius galės spręs
ti, ar tie pasiūlymai bus įgy
vendinti.

Dalyvavo 11-je sesijų
Vienas Sinodo pareigūnų, pa

klaustas, ar popiežius patenkin
tas Sinodo darbais, atsakė: “O,

krizę?
Reikalavimas: pulti Izraelį iš 

pietinės Libano srities
Arabų partizanai Libanui y- 

ra pateikę reikalavimus:
— partizanams turi būti lei

džiamą veikti prieš Izraelį, pa
naudojant krašto pietinę sritį.

— partizanų stovykloms įves
ti suvaržymai turi būti baigti, 
ir

— turi būti nubausti tie vy
riausybės pareigūnai, kurie at
sakingi dėl žygių partizanų at
žvilgiu.

Buvo bent 47 žuvę
BEIRUT, Libanas. — Vakar 

Libane nebuvo jokių žymesnių 
kovų ir tepranešvS apie slapukų 
šaudymus. Per tris dienas, susi
dūrimams tarp arabų partizanų 
ir Libano karių vykus, žuvo 
bent 47 asmenys ir apie šimtą 
buvo sužeista. Tik sekmadienį 
žuvo 17 žmonių.

Arabų Lyga spręs krizę
KAIRAS. — Egiptas vakar 

pasiūlė: Libano - arabų kovoto
jų krizė turėtų būti apsvarstyta 
Arabų Lygos Tarybos požSSdžiųo

žinoma ,net labai...” Pats po
piežius Paulius VI, iš 13-kos Si
nodo sesijų, lankėsi 11-je.

Jis du kartus buvo pažymė
jęs, nenorįs “kištis į Sinodo 
svarstymus”. Užvakar šv. Petro 
aikštėje jis pabrėžė, kad Sino
de jis įžiūrėjęs “kryptį, planą, 
prasmę, Apvaizdą”.
Vyk. Labukas Romoje 

Liko Romoje ir Sinodą baigus
VATIKANAS. — Sinode da

lyvavo ir iš Lietuvos atvykęs 
Kauno vyskupas J. Labukas, ly
dimas kun. Jono Žemaičio ir 
Rygos vyskupas Vaivod3, lydi
mas Rygos dekano. Lietuvos 
ir Latvijos vyskupai į Romą 
teatvyko spalio 15 d., Sinodui 
jau penkias dienas posėdžiavus, 
nes Maskvoje jie 10 dienų lau
ke vizų į Italiją.

Vėliau abu dalyvavo Sinode 
ir vakar jį baigus, dar apie sa
vaitę pasilieka Romoje.

Žemė drebėjo

Jugoslavijoje

Tik vakar žu^.j nemažiau 
kaip 20

BELGRADAS, žemės drebė
jimas vakar ir užvakar palietė 
vakarinę ir centrine krašto sri
tį. Drebėjimo židinys užvakar 
buvo pastebėtas 100 mylių į pie 
tus nuo Zagrebo. Daug žmonių 
sužeista ir sugriauta nemaža 
namų.

BANJA LUKĄ, Jugoslavija. 
— Žemės drebėjimas ypatingai 
skaudžiai palietė Banja Lukos 
miestą. Čia žuvusių skaičius sie
kia 20 ir gali dar pakilti. Sek
madienį šiame 65,000 gyv. mies
te žuvo tik viena mergaitė ir 
pirmadienį žmonės stebėjo su
griautų namų griuvėsius ir... j 
juos vėl smogė ki'aj drėbėji- 
rr.as. Nemažai namų sugriauta 
be’ sužalota ir Broko vietovėje, 
Bosnijos krašte.

• Kanadoj** paskelbtomis ži
niomis, min. pirm. P. E. Tru
deau kitais metais pasiryžęs 
lankytis Maskvoje.

• Britų šiukšliavežiai žygia
vo Londono gatvėmis. Jie rei
kalauja savaitinio atlyginimo 
minimumo — 20 svarų arba 48 
dol. Anglijoje gali kilti strei
kai anglies kasyklose ir auto 
pramonėje.
• Kolumbijoje ginkluoti ban

ditai 17 dienų laikė pagrobę du 
jaunus šveicarus. Jie buvo pa
leisti, sumokėjus stambias pini
gų sumas.

Rusai ir Libano krize

JAV pasitarimai su britais ir 
prancūzais

WASHINGTON. — Valstybės 
departamentas, jo atstovas Me 
Closkey vakar atsakė į Mask
vos įspėjimus JAV-bėms, prieš 
jų galimą įsikišimą į krizę Li
bane. Dabar pažymėta, kad JA 
Valstybės linkusios Libano kri
zę baigti, bet ne propagandi
nėmis kalbomis (rusų pavyz
džiu), bet privačių pasitarimų 
keliu. Dėl to Libano - arabų par 
tizanų krizės klausimu vyksta 
pasitarimai su britais ir pran
cūzais. (Su Maskva nesikalbė
ta). Libano prezidentas Helou 
priėmė sovietų ambasadorių.

se. Galimas dalykas, jie greitu 
laikų įvyks Kaire.

Walter Scheel, naujasis užsienio 
reik. ministeris W. Brandto vy
riausybėje

TRUMPAI
Streikuoja G. Electric 

darbininkai
Streikuoja

per 140,060 darbininkų
NEW YORK. — Vakar vi

sose JAV-se prasidėjo streikas 
General Electric įmonėse. Jei 
streikas ilgiau užsitęstų, jis ga
lėtų neigiamai veikti ūkį ar gy
nybos pastangas. GE, tai ketvir
toji stambi pramonės bendrovė, 
kas metai parduodanti per 8 
bil. dol. vertės gaminių — elek
triniais įrengimais pradedant ir 
gynybos dirbiniais baigiant. 
Trys įmonės veikia Chicagoje 
bei Cicero.

Tai pats stambiausias strei
kas Nixono valdymo metu. Ka
dangi pagrindinis nesutarimo 
klausimas — atlyginimai, dėl 
to streikas bus ir savotišku 
bandymu, prezidentui prašius 
iš unijų bei įmonių būti santū
resniais kainų bei atlyginimų 
srity.

SOVIETAI APSUNKINA 

JAV STUDENTUS
Juos nuolat persekioja rusų 

saugumo vyrai
Washtngton. — JAV ir Sovie

tų Sąjunga 1958 m. buvo pasira
šiusios pirmąją kultūros mainų 
sutartį. Dabar, visam dešimtme
čiui praslinkus, kaip seka iš se
nato pakomisės saugumo klau
simams pranešimo, Sovietų Są
jungoje atisidūrę ir ten studi
juoją amerikiečiai dažnu atveju 
trukdomi ir su jais netinkamai 
elgiasi ypač sovietinio saugumo 
pareigūnai.

Be to, jiems trukdoma naudo
tis įvairiomis bibliotekomis bei 
jie susiduria su įvairiomis kliūti
mis, jiems renkant mokslinę me
džiagą.

Visai kitaip elgiamasi 
Amerikoje...

Kaip nurodyta pakomisės raš
te, sovietai siekia riboti JAV jau
nųjų mokslininkų pastangas, nes 
jiems, pirmoje eilėje, teleidžiama 
rinkti mokslinę mežiagą tik Mas

Praeiviai Maskvos gatvėje ties parduodamomis knygomis. Žmonės skaito, 
bet... ir naikina, plėšo, vėgiš knygai, net it plačiai žinomoje Lenino btbbtS 
takoję i

Čekoslovakijoje
Praha baudžia

riaušininkus
Žinomųjų ledo ritulio varžybų 

pasekmės...
PRAHA. — Teisme svarstyta 

50 čekų ir slovakų jaunuolių 
s. m. kovo mėn. dalyvavusių 
riaušėse, byla. Tuo metu, Če
koslovakijos komandai laimė
jus, prieš Sovietų Sąjungą, ledo 
ritulio varžybose Švedijoje, Pra 
hoje įvyko riaušės ir minia bu
vo puolusi sovietų “Aeroflot” 
atstovybę Prahoje, sovietų o- 
kupacijos įstaigų būstinę ir ki
tus pastatus.

Visa eilė jaunuolių nubausta 
tarp penkių mėnesių ir dviejų 
metų bausmėmis. Sekmadienio 
Prahos spauda pranešė, kad 10 
įtariamųjų rasti kaltais, nes jie 
“daužė langus, naikino kamba
rius ir padegė sovietų karinę 
auto mašiną”.

Neaišku, ar dar 40 buvo iš
teisinta ar jiems bus keliamos 
bylos žemesniuose krašto teis
muose.

• Vietkongas užvakar pas
kelbė: paleidžiami, “žmonišku
mo sumetimais”, trys JAV ka
riai, karo belaisviai.

• Izraely šiandien vyksta par 
lamento rinkimai.

• JAV karys, pabėgęs į Da
niją, bijodamas, kad įstaigos 
jo neišduotų JAV įstaigoms, pa
sišalino į Švediją.

kvoje ar Leningrade. Griežtai ne
leidžiama vykti į tolimesnes So 
vietijos sritis. Tuo tarpu sovietų 
studentai ar jauni mokslininkai 
visiškai kitaip, traktuojami JAV- 
se. Jie paskirstomi studijoms vi
soje eilėje krašto universitetų ir 
jie, visai panašiai kaip ir ame
rikiečiai, turi laisvę, nevaržomi, 
vykdyti mokslinius tyrinėjimus.

KALENDORIUS

Spalio 28 d.: šv. Simonas, 
šv. Tadas, šv. Kirile, Gaudri
mas, Agilė.

Spalio 29 d.: šv. Narcizas, šv. 
Euzebija, Barutis, Tolvydė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

coje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 40 ir dau
giau 1. F., ryt — be pakitimų, 
vakarais ir naktimis — žymiai 
vėsiau.

Saulė teka 6:17, leidžias 4:53.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. spalio mėn. 28 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
* JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATA, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, Dl. 60636

TEISINGĄ PATARIMU 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Vaiką reikia nubausti ir 
priglausti

Klausimas. Mano moteris nors 
negeria ir nerūko (taip pat ir aš), 
bet yra labai sunkaus būdo, ypač 
kaip užpyksta ant vaiko. Nors jis 
ir atsiprašo už blogą savo elgesį, 
motina nepripažįsta atsiprašymo 
ir jam neatleidžia. Blogiausia, 
kad pasiskaičiusi apie jaunuolių 
nusikaltimus laikraščiuose, tuo
jau ima primetinėti ir jam dar 
būsimus nusikaltimus, ar blogą 
elgesį su tėvais. Vaikas yra labai 
jautraus būdo ir labai tai pergy
vena, kad jam primetamos sveti
mos nuodėmės ir tie kaltinimai, 
kurių jis dar nė negalvojo dary
ti. Blogiausias jo nusikaltimas — 
tai, kad norėdamas išeiti pas drau 
gus, pameluoja, bet kaip taisyk
lė, būna pagaunamas ir tada bū
na vaidas namuose. Ir tada ma
no žmona esti neatiaidi. Nega
na, kad jį nubaudžia, bet visą 
laiką zirzia vieną ir tą patį —ke, 
lėtą savaičių. Vaikas geriau su
tinka, kad jį nuplaktų ir paliktų 
ramybėje, negu visą laiką tą pa
tį kalbėtų.

Tiesa, vaikas stengiasi būti ge
ras, padeda darbe:, ar žole nu
plauna, ar šiaip ką nors padaro, 
bet motina jo niekada nepagiria. 
Priešingai, ji ieško priekabių 
prie vaiko, kapl blogai atliktas 
darbas. Vaikas labai pasigenda 
jos meilės, bet motina dar niek 
kad nepasakė, kad jį mylinti. 
Vien tik duonos ir aprangos ne
užtenka: reikia nubausti ir pri
glausti. Ką man, šeimoje turint 
tokią žmoną, daryti?
Atsakymas. Teisingai Tamsta, 
gerasis tėve, manai, elgiesi ir sa
kai: vaiką reikale tenka nubaus
ti, bet kita ranka reikia jį pri
glausti. Reikia nepritarti netin
kamam vaiko elgesiui, bet jokiu 
būdu nereikia paties vaiko peik
ti, jį persekioti, jam nuolat jo 
klaidas priminti. Tai vaiko žu
dymas, jo asmenybės žalojimas. 
Minėtai teisingai elgtis pajėgia tik 
jausmais tvarkinga motina. Deja, 
ji yra tik fizinė motina — gimė 
su pajėgumu vaikų susilaukti, bet 
savoje dvasioje ji nėra motina: ji 
tokia dar turi tapti. Čia jai gali 
padėti Tamsta, Tamstos geras 
kaimynas, geras dvasiškis ar gy
dytojas, ypač psichiatras bei kli- Į 
nikinis psichologas. Ji turi pirmiau ' 
šia suprasti, kad negerai elgiasi. 
Tada tik galės pradėti ieškoti pa
galbos sayo būdui tvarkyti. Se
kantį kartą bus daugiau pranešta

apie tėvų pareigas sveikesnių vai
kų susilaukti.

Pagijo nuo rėmens, prašo 
pagelbos nuo hemorojaus

Klausimas. Širdingai ačiū, dak 
tarė. Seniau mane pagydėt savo 
gerais patarimais nuo rėmens ė- 
dimo ir nuo arterijų sklerozės. To 
dėl kreipiuos ir dabar, gavęs sun
kų hemorojų. Jau kokios šešios 
savaitės mane kankina. Prieš ket
vertą metų sirgau. Šeimos dakta
ras mane gydė visokiais tepalais. 
Negelbėjo. Paskui patarė kaimiš
ką gydymo būdą: susitarkuoti 
muškatelio riešutą ir sumaišius su 
taukais tepti. Kai kurį laiką pa
vartojęs, pasveikau. Bet antrą kar 
tą kaip atsinaujino, nebegelbėjo 
muškatelio riešutas. Tada jis iš
rašė tokią, rusvą moetelę. Nei, 
visos bonikutės meišvartojęs — 
pasveikau.

Šiais metais, prieš šešetą savai
čių sėdėdamas pajutau, kad man 
kairę pusę truputį skauda. Tuojau 
ėjau su ta mostim tepti — nuo 
seniau buvo likęs truputis. Tep
damas užgriebiau tokį auglį, ma
žesnį už pupą. Pusė jo buvo vi
duj, pu3Č iš lauko. Kelias dienas 
tą tepalą pavartojus, tas auglys 
supliuško ir pranyko, bet viduj 
skauda, toliau vis labiau. Nusi
pirkau dar tos mostelės, kuri per
eitais metais mane taip sėkmin
gai pagydė. Suvartojau tris bonku 
tęs, bet nieko nepadėjo.

Daktaras dar kitokių buvo 
man užrašęs (visiškai baltos mos 
teles). Vėliau paskyrė tokias žva 
kūtes, po dvi į dieną — negelbė
jo. Dabar paskyrė kitokias žvaku
tes, po vieną į dieną, bet nieko 
negelbsti. Naktį beveik neskauda, 
bet dieną — beveik per ištisą 
dieną skauda. Kad ir guliu dieną, 
vis tiek skauda. Darau šilto vo
nią. Kai labiau skauda, paimu 
aspirino — truputį pakenčia- 
miau skauda, bet neilgam aprims 
ta skausmas.

Kitiems, jaunesniems darė ope 
racijas — pasveiko. Bet aš jau 
80 metų, ir dar turiu silpną šir
dį, netoli galiu paeiti. Tai jau tur 
būt su operacijomis nebėra ko 
prasidėti. Gal, gerb. Daktaras ko
kį nors gydymo būdą patartu
mėt. Iš ankšto 'tariu širdingą a- 
čiū.

Atsakymas. Tai ryškiausias pa
vyzdys gydytojo ir paciento pasi
metimo. Juk užsidegusį hemoro
jų reikia gydyti antibiotikais, o 
ne aspirinu. Atslūgis nepraeinąn 
čiam per tiek metų hemorojui, 
reikia jį išoperuoti, nors ir 80 me 
tų turite. Nebijok, pradėsi po to 
cinko sulfatą naudoti — toliau 
galėsi vaikščioti. O dabar, tarkis 
su gydytoju: dietą iš daržovių, vai 
šių užlaikyk, minkštūs vidurius 
turėk visą amžių. Sėdimas vonias 
po tris per dieną — po pusę va
landos — imk. Būtinai anti
biotikus pradėk vartot su gydyto
jo pagalba. Jis buvo pamiršęs jų 
būtinumą. Tepalai čia mažiau
sios reikšmės turi. Tepkis, kad ir 
nesūdytu sviestu —tas pats su
minkštinimas’bus. Praėjus skaus
mams, būtinai gulkis pagal Me- 
dieare — operuokis. Sėkmės. 
Pranešk.

MOVING
AERENAS perkrausto baldus h 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir py na apdrauda.
2047 W. «7th Plaee — VVA 5-KfMS

Vaiki: A!vū3<?‘terts© aktoriai pa&ėgo 
Alvudo vaū;ų irbatą, pdifeįfšdMi da
žytus. vdhdadic.. Net po pciikii . galio
nus per vieną repeticiją Jie naudingo 
skysčįo iuuaudoja. Idos vaišina tapė

Afuntr- Nifife

MOVING
Aedmugttui nerfcr»ostv>»»*« 
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A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Kaimo muzikantai S. Čiurlionienės “Kuprotam oželyje” Alvudo Vaikų te
atre: Antanas Kivėnas ir jo sesutė Eleonora. Pastaroji dainuoja partizano 
dainą. Nuotr. M. Nagio

EMOCINIS IR FIZINIS 
VYRIŠKUMO NUSTOJIMAS

Wake Forest universiteto pro
fesorius - gydytojas psichiatras 
Richard C. Proctor Chicagoje 
įvykusiame gydytojų pasitarime 
apie jausmų įtaką ligoms tvirti
no, kad daugelis veiksnių — ne 
vien senatvė bei liga, įtakoje vy
riškumo nustoja. Laikiną pajėgu
mo nustojimą gali iššaukti tokios 
priežastys. 1. įtampa darbe. 2, 
Prisitaikymas naujose aplinkybė
se. 3. Nusivylimas. 4. Didelis 
nuovargis. Tokiam vyrui susida
ro jį slopinanti veiksnių grandi
nė: nemalonumas dėl to dar la
biau silpnina jo vyriškumą.

Visada naudokime vaistų kuo 
mažiausiai

Nevartoti bet kokių vaistų, ka
da jų mums būtinai nereikia.Sa- 
vomis jėgomis stenkimės plaukti 
gyvenimo jūra. Už tai tas jėgas 
stiprinkime žmoniškai gyvenda
mi, sveikai maitindamiesi, nuo
lat gerus darbus dirbdami, tvar
kingai poilsiaudami. Kai kurie 
nervams raminti vaistai gali iš
šaukti vyriškumo stoką. Prieš 
tuos vaistus skirdamas, gydyto
jas turi pacientui pasakyti -geriau 
šiai būtų niekada tokių vaistų 
vyrams neskirti. Neperspėjus to
kiuos vaistus gaunant paciento, 
jis gali imti galvoti, kad jis silp
nėja. Jis ims nusiminti, ims dar 
daugiau baimintis ir taip prasi
dės daina be galo.

Vidinė neapykanta žmonai 
naikina vyriškumą

Vyriškumo nustojimas yra 
pasąmoninio priešginumo iš
reiškimas savai žmonai. Jei toks 
priešingumas žmonai savyje su

kaupiamas, jis gali privesti prie 
psichoziologinių sunkenybių ir 
simptomų. Tada gali atsirasti to
kios psichosomatinės negerovės: 
galvos skausmai, strėnų gėla, vi
durių sopėjimas, impotencija. Ži
noma, galima pasakyti, kad rei
kia savo nemalonius nusiteikimus 
žmonai išsakyti - save išventi- 
liuoti nuo dvasinių šiukšlių. Ta
da minėtų kūno ligų (psichoso
matinių) neatsirastų. Praktiškai, 
dažniausiai tai negalima -nesi
nori peklos namuose. Už tai kiek
vienas žmogus turi tiek dvasia su
bręsti, kad jis pajėgtų žmoniš
kai savyje susikaupusias negeis
tinas nuotaikas išsikratyti. 

Bręskime ir brandinkime
Dabar esamos negerovės daž

nai turi savo šaknis suleidusios 
giliai į praeitį. Šeimos dažnai pa- 
irsta, kai vyras ieško neleistinų 
malonumų už šeimos ribų. Toks 
jo elgesys kartais turi impotenci
jos pbūdį. Tai gali būti dėl emo
cinio brendimo negerovių. Ber
niuko dvasiniam brendime savai 
motinai meilė yra senesnė už 
brendimo metu atsirandančius

lytiškumo nusiteikimus. Jei nau
jai atsiradę jaunuolio jaus
mai suksis apie neleistiną 
meilę, jei jis apie tokią 
meilę fantazuos, tai tokio nusitei
kimo pasėkoje jis taps visišku 
impotentu. Kitaip sakant, vyrui 
bręstant yra būtina, kad anksti- 
vesnieji meilės pojūčiai motinai 
būtų perkelti žmonai, — meilės 
objektui.

Nusiminimas yra dalgis vyriš
kumui

Vyriškumo stoka dažnai yra 
simptomas sunkios ligos - nusi
minimo (depresijos). Pastaroji 
dažnai neatpažįstama medicinos 
praktikoje. Atsiminkime medici
nišką tiesą, kad žmogus, sergąs 
depresija, gali būti visai nepri
slėgtas. Tai kartais sunku supras
ti medicinos studentams ar net

ręs gydytojas diagnozuoja de
presiją tada, kai pacientas verkš
lena, nosį nukabina ar yra pa- 

(Nukelta j 4 pusi.)

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VPest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Sežtadleniais 10—1 vai. Trečia 
dien) uždaryta Ligoniai priimami au 
sltarus.

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

Resld. Telel. 239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So, Pnlaskl Road (Cravvford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma 
jei neatsiliepia, skambinti 874-301»

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

Tei. 695-053S Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinob

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest BSrd Street 
Kampas 6J-čios lr CaUfornla 

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

Trečlad lr kitu laiku pagal sutart: 
Ofiso telef. 470-4042 

Resld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
autr., peuktad i-a. treč. I, šeši tiktilfritAmt

PRISTHTYMJls NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL -fh? ■■ REMBLAKE - ROCHKES
ARTS APOTHECARY

3213 W. 63rd Street f ~ 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787 <■£ Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mea patelefonuosime jflaų gydytojui 1

Chicago Savings
and Loan Association

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

THE MTHUANIAN WORLD-WIDB DAILY 
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Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dot
gr.
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
luinos prisiunčiamos gavus 
praSymus

~ OU BUTU UUVZUUia, IVUOUMUU-
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iŠ anksto susita-

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

• Administracija dirba kas- = 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.
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Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI,

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

* Vacation Ctnb * Notary Pnblie Service * Sėli & redeem ILS. Bonds
* College Bonus Savin g. * Free community rooms for * Tvvo large free park’g lota
* Home Mortgage Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kits
* Home Improvement Izians * Cash checks and pay ai) * Travelers Checka 

family bills vvith our Bpec’l
money order checks.

* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Safe Deposit Bozes

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pake! Sr-, President and Chnirman of the Board

6245 SO WESTERN AVE TEL GR 6 • 7575
HOURS: Mon 12 P.M. to 8 P.M., Tuee 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30
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Ofiso tei. HE 4-5758 Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

7751 VVest 51st Street

Valandos: antradieniais, penktadie 
tais 8—9 v., šeštadieniai. 10—1 p.p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

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

optometristas
OR. EDMUND E. CIARA

2709 W. Sint Street

TeL — GR 6-2400

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

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

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

Ofa 736-4477. Kez. PR 8-8000

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

BPEOIALYBft — NERVU IR
EMOdNAS LIGOS

Cravvford Medical Building 
(1119 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. VIDAUS LIGOS
TeL Ofiso PR 8-7800; Namų 926-7691

5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susltarlma 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
rentgenologas

9760 So. Kedzie Avenue

VaL, plrmad., antrad,, ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet.

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai Nusitarus — 

(By appointment)

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A
VAIKU LIGOS

2656 VVest 68rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai lr nuo 6 lkl 8 v.v.
fieštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. LEONAS SEIBUTIS

Inkstų, Pūslės ir Prostato 
Chirurgija

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt nuo » uu U vai.: arDa susita 
rus. DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

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

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 6Srd Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas. 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel. REIlanee 6-4410
Rez. GRovelliUl 8-0617 

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

Ofiso Ir huto tel. OLympio 2-1381

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

VaL kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus. DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 

Ofisas 3760 VV. 7 ist Street. 
Telefonaa — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
▼. r., 8-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryte 

Rezid. tel. VVA 6-3099

TeL — REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8 - 8 
vai. vak., fieštad. 12-2 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta. DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas lr rez. 2852 IV. 59th Kt.
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 
’penkt. nuo 2 iki i vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai popiet lr kiltu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
fisštadlenlals 12 lkl 4 popiet. Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prilminčja ligonius tik slsitarus 
VaL 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečiad. tr šeštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

KŪDIKIU IB VAIKU UGU SPFTIALISrfi
MEDICAL BUILDING

71M South VVeetern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nno 11 vaL tkl 1 vaL p. p. tr nuo
8 — 8 vai vakare. TYečtod. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vaL ryto tkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. BE 7-1188
Rea tet 230-2919

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue
VaL: pirm., antrd.. ketv. 8—8 vaL 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarlma

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ UGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmiock 6-3545

(Oflao lr rezidencijos)
Valandos pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 0-0448. rez. HE 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2853 63kJ Sttcot

Valandos: plrmad.. ketv., 6—8 vai., 
antrad- ir penkt 1—4 vaL 
Valandos pagal HU.dta.rlma

Ofiso tat 767-2111 Samų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: ..plrmad.. antrad.. penktad. 1-4 
Įr. 6-8 v. .v., ketvlrt 6-8 v. vgjt&DO. 
ffietaftWr u>c. tai •joatit

Platinkite “Draugę”, 1
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Lietuvių šeimoms

NEVALIA IŠMIRTI
Modernusis žmogus — keis

tenybė. Kaskart garsiau ke
liami balsai prieš kriminalistų 
ir žrfiogžudžių baudimą mirti
mi. JAV-se federalinė vyriau
sybė nuo 1963 m. tik keturis 
žmones nubaudė mirtimi. 1966 
m. tik vienam mirties bausmė 
buvo įvykdyta, o 1967 m. -— 
dviems (U.S. News & World 
Report). Jeigu iš vieno? pusės 
girdėti vis stipresniu balsų net 
prieš žmogžudžhi žudymą, ne
paisant, kad didž’ųjų nusikai- 
tmų skaičius nuolat augia, tai 
iš kitos pusės visuomenėje ir 
■« aktinėse įstaigose stiprėja Vil
kimas laisviau l?.cti abortus, 
tai yra nekaltų, dar negimusių 
gyvybių žudymą. Apskaičiuo
jama, kad jau dabar JAV-se 
kr t met būna apie 10,000 le
galiai padaromų negimusiųjų 
nužudymų ir gal net arti mili
jono nelegalių abortų (Žiūr. 
Mietus, “The Therapeutic A- 
bortion Act”).

*
Šiuo klausimu šiemet pasi

rodė nuostabiai puiki studija, 
kur surinkta ypatingai daug 
geros medžiagos. Tai Charles 
E. Rice “The Vanishing Right 
to Live”. Autorius čia aptaria 
ir eilę kitų problemų, kaip eu
tanazija, savižudybė mirties 
bausmė, kontraceptyvai, steri
lizacija, homoseksualizmas ir 
kitos. Čia jis primena pirmau
jančio embriologo, Michigano 
med. mokyklos prof. dr. Brad- 
ley M. Patten nustatytą fak
tą, kad nauja gyvybė atsiran
da nuo pat apvaisinimo moti
nos įsčiose. Glasgovo universi
teto genekologijos prof. lan 
Donald skelbia, kad jau dešim
toje savaitėje galima pagauti 
naujos širdies plakimą.

*
Dėlto labai tiksliai Jungti

nių Tautų visuotiniame susi
rinkime 1959 m. lapkr. 20 d. 
(šiemet dešimtmetis) buvo pri 
imta Vaiko teisių deklaracija, 
kurioje pabrėžiama, kad nau
ja gyvybė turi teisę būti glo
bojama ir saugoma kaip prieš 
gimimą, taip ir po to. Negimu
sio nužudymo visą baisumą 
ryškiai nusako pareiškimas vie 
no gydytojo, kuris, paveiktas 
stebėjimų iš mediciniškų stu- 
didjų laikų, rašė: “Žmogų ap
ima apstulbinančios baimės 
jausmas, matant, kaip gyva, 
pulsuojanti, intriguojanti- stru 
ktūra per keletą minučių pa
verčiama inertiška mase...”

Keliamas balsas, kad pla
čiau legalizuotų abortus, nes 
jų reikalingos motinos turė
siančios galimybę tai atlikti 
saugesnėse gerų ligoninių pa
talpose. Tačiau abortų legali
zavimas Japonijoje ir Švedijo
je parodė, kad ne tik nepapras 
tai paaugo negimusių žudy
mas, bet nesumažino nė nele
galių abortų kiekio, o net ir 
terapeutiniuose abortuose mo

Spaudoj lr gynėtume

KOMUNISTAI JAV UNIVERSITETUOSE

“Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” Nr. 10 savo vedamajame ra
šo apie Californijos universitetą 
Los Angeles mieste:

“Universiteto Taryba (Board 
of Regents) rugsėjo mėn. pabai
goje nubalsavo Angelą Davis, 
UCLA filosof. profesoriaus Do
nald Kalish asistentę išmesti iš 
pareigų dėl jos priklausymo ko 
muništų partijai ir dėl pareiški
mo, kad ji nori Ameriką išlaisvin
ti iš kapitalizmo vergijos.

Ją užstojo jos viršininkas prof.
D. Kalish, ir spalio 1 d. UCLA 
universiteto fakulteto nariai, su
sirinkę nubalsavo 551 prieš 4, 
kad Univ. Taryba neturi teisės 
išmesti komunistų partijos na
rio iš mokymo tarnybos.

Kitą panašią rezoliuciją priė
mė teisių fakulteto profesoriai 
539 prieš 12, kad Davis išmeti
mas yra “moraliai, ir legaliai ne

tinų mirtingumas pasiekia 5 
procentų. Reikšmingas faktas, 
kurį iškelia Nevv Yorko gydy
tojas dr. J. Grant Harrison: 
aukščiausias moterų savižudy
bės procentas užtinkamas Ja
ponijoje ir Vengrijoje, kur a- 
bortai buvo legalizuoti. Savo 
kūdikio nužudymas, nors dar 
ir negimusio, jautriai motinai 
stipriai paveikia nervus ir ne 
visos įstengia tą šiurpią įtam
pą atlaikyti.

Britų parlamento narė Jill 
Knight iškėlė viešumon, kad 
Švedijoje pasitaiko, jog, jeigu 
aborto metu negimęs kūdikis 
nenužudomas, jį prigirdo kibi
re, kaip kačiuką. Mažytis spar
dosi, kol gyvybė užgęsta. Da
romi net eksperimentai su a- 
borto metu išimtu negimusiu 
kūdikiu: jie įdedami į dirbti
nes įsčias, jie maitinami per 
vamzdelį, vis stebint, ar dar 
jie gyvi. Kai Knight tuo nusi
stebėjo, jai buvo atsakyta: 
“Kodėl gi to nedaryti? Juk 
jų niekas nenori...” (Evening 
Mail and Despatch, 1966.X. 
13)

Negalima taip lengvai da
ryti mirties sprendimų dar ne- 
gimūsiems. Štai vienas atve
jis: tėvas buvo sifilitikas, mo
tina — džiovininkė. Motina 
buvo pagimdžiusi keturis kūdi
kius. Pirmas buvo aklas, ant
ras greit mirė, trečias buvo 
kurčias nebylys, ketvirtas džio 
vininkas. Jeigu būtų nužudyta 
užsimezgusi toj šeimoj penkta 
gyvybė, mes nebūtume turėję 
didžiojo kompozitoriaus Beet- 
hoveno.

*
Vienas didžiausių pasaulio 

pianistų — Arturas Ruibinstei- 
nas yra pareiškęs: “Mano mo
tina nebenorėjo septinto vai
ko ir jau buvo nutarusi mani
mi nusikratyti prieš gimimą. 
Tada įvyko nuostabus daly
kas: mano teta. ją perkalbėjo, 
ir taip man buvo leista užgim
ti. Tik pagalvokite. Juk tai 
stebuklas...” (Žiūr. “Time” 
1966.11.25, 86 p.). Vengrijoje 
leidus abortus tūkstančiui nau 
jagimių atiteko 140 nužudytų 
prieš gimimą. Net buvęs Ven
grijos finansų ministeris dr.
N. Naradi pranašavo, kad už 
pusantro šimto metų vengrų 
tauta gali išnykti. To išsigan
do net Rumunija ir 1966 m. 
panaikino abortų laisvę, prak 
tikuotą per du dešimtmečiu.

*
Šie visi pavojai ypač atmin

tini negausiai mūsų tautai.
Per ilgus šimtmečius mus 

naikino slavai, germanai. Nors 
su dideliais nuostoliais, atsilai
kėme. Ne veltui savo laiku net 
dr. K. Grinius yra pabrėžęs, 
kad kunigų ir kitų tautos mo
ralės sargų pareiga turi būti 
priminti, jog lietuvių šeimoms 
nevalia išmirti. J. Pr.

teisingas”.
UCLA rektorius Charles E. 

Young tiems nutarimams prita
ria.

Univ. Tarybos narys Canaday 
sako, kad nuv. Tarybos autorite
tas yra pažeistas, ir toliau rei
kalauja panelę Davis laikyti paša 
linta.

Mokesčių mokėtojams šis įvy 
kis yra įsidėmėtinas: tatai reiš
kia, mes savo taksų mokesčiais tu 
rime išlaikyti milijonus kainuo
jančius komunizmo lizdus, susi- 
spietus į UCLA ir Berkeley 
universitetus. Mūsų jaunimas 
žūsta kariaudamas prieš komuniz 
mą Vietname ir Korėjoje, o čia, 
namuose, mūsų universitetuose 
leidžiame siautėti prokomunisti
niams gaivalams, “akademinės 
laisvės” ir mokslo vardu piršti 
iortusšastiiies tdėįdSj plauti mūsų

PREZIDENTAS RAMINO PILIEČIUS
Vyriausybės priemonės ir pasitikėjimo klausimas

GEDIMINAS GALVAPrezidentas R. Nixonas spa
lio 17 d. kalboje nieko naujo 
nepasakė. Jis nurodė, kad 1967 
m. kainos pakio 3% , praėju
siais metais — 4.%, o šiais net 
6%. Jis darė kainų palyginimą 
per pastaruosius ketverius me
tus, norėdamas buvusią vyriau- 
sytoę dėl infliacijos kaltinti nors 
jam užteko įsidėmėti šių metų 
ypatingą ūkinę padėtį. Per- pas
taruosius dvejus metus patar
navimas ligoninėse pabrango 
28%, kapota mėsa — 20%, ei
lutė — 15%. Žymi gyventojų 
dalis spiriama prie sienos. Pra
gyvenimo išlaidos kiekvieną 
mėnesį kyla, pastovius atlygini
mus gauną mažiau begali įpirk
ti, taupmenos tirpsta o asme
nys, įdėję kapitalą j akcijas, su
laukia staigmenų ju vertei kri
tus net ligi 40%.

Infliacijos aukos ir 
pasipelnymas

Teisingai prezidentas paste
bėjo, kad per metų eilę buvo 
smerkiami rykliai riję aukas, 
bet viskas baigėsi tik žodžiais. 
Man rodos, kad padėtis ir žiuo 
metu nėra pakitusi.

Kas per vieni rykliai? Kapi
talo savininkai, kūne visas prie 
mones panaudoja pelnui didinti. 
Tam tikrą tarpsnį kapitalo sa
vininkai pelnosi ir iš infliaci
jos. Draudimo bendrovės tik 
dali įsipareigojimų teišmoka. 
Infliacijos tarpsnyje priaugusį 
kapitalą įdeda į nekilnojamą 
tur tą.

Net šiuo metu iš infliacijos 
pelnosi kai kurios įmonės, o y-

vaikų smegenis į jas prikemšant 
marksizmo, leninizmo, anarchiz
mo ir panašių bacilų.

Tuo reikalu mes turėtume 
griežtai reaguoti, parašant laiš
kus gubernatoriui Reganui, Uni
versiteto Tarybai (Board of Re
gents), reiškiant pritarimą jų 
nutarimams, o taip pat pasipik
tinimo laiškus R. Kalish’ui 
Charles Young’ui, Univ. prezi
dentui Charles Hitch’ui.

Atsimename, kaip prieš porą 
metų “peacenikų” ir “beatnikų” 
demonstracijose prieš prez. John- 
soną prie Plaza viešbučio vienu 
iš riaušininkų kalbėtojų ir gynė
jų buvo profesorius R. Kalish. 
Jeigu ponas Kalish panašiai bū
tų paprotestavęs Maskvoje, šian
dieną jis sėdėtų kurioje nors Si
biro stovykloje, kaip Daniel ar ki 
ti; čia gi jis ne tik pats toliau 
šiltai sėdi universitete, bet dar 
draugę Davis įtupdė. Kada Ame
rika pasakys ‘gana’ tokiems aka
demikams”? Reiktų reikalauti, 
kad ne tik Davis, bet ir jos pro
tektoriaus Kalish būtų išmestas 
už mokslo įstaigų durų”.

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

BENA BASA

71
Dabar visi jos planai ir viltys lyg pasviro ant be

dugnės krašto. Ji beveik norėjo lipti iš autobuso ir grįžti 
namo nepasirodžiusi daktarui, kad tik atitoltų tas mo
mentas, kuris varė ją į paniką. Apie galimą kūdikį ji 
visai negalvojo, lyg jis su ja nieko bendro neturėtų. 
Vienintelis dalykas, kurį ji pajėgė dabar suvokti, buvo 
pavojus prarasti Vytautą. Jos mintys krypo tik ta vie
na linkme, kaip ir laikrodžio rodyklė, kuri irgi tik į 
vieną pusę sukosi.

Laukiamajame sėdėjo dvi jaunos moterys, kurias 
Auksė tik permetė akimis ir tuojau vėl užmiršo. Ji buvo 
taip susikoncentravusi į save, kad nematė, negirdėjo, kas 
atėjo, kas išėjo, tik staiga pajuto, kad ją kažkas purto 
už rankos.

— Ponia Dean?
— Taip, tai aš, — atsipeikėjo Auksė.
— Prašau, jūsų eilė, — nusišypsojo gailestingoji 

sesuo ir įleido Auksę pro duris, už kurių turėjo išsi
spręsti jos likimas.

— Sveikinu, — lyg varpas dar vis skambėjo dak
taro balsas Auksei važiuojant namo. Varpas? Kur ji 
girdėjo varpą?.. Kaip seniai visa tai buvo! Tada visas gy
venimas buvo prieš akis...

Auksė nereagavo į daktaro pasveikinimą, buvo ra
mi, susikaupusi, kaip atėjus valandai, kurios negali iš
vengti. Ji to ir tikėjosi, tik iki šiol nežinojo, kad tikė

pač bankai, žymia daugiau už
dirbdami, kaip anKač;au nepalic 
štame tarpsnyje.

Nuo infliacijos ryklių nuken
čia visi taupytojai, gauną pasto
vų atlyginimą ir ypač pensinin
kai, nes jie negali jos primes
tos naštos atsikratyti.

Suglaustai tarua, infliacijos 
aukos yra negalį jes naštos ki-

Prez. Nixon šoka nuo paaukštini
mo mirusio prez. Eisenhowerio 79 m. 
gimtadienio pietuose Washingtone, 
kad galėtų pasisveikinti su ateinan
čiais aukštaisiais svečiais.

tiems primesti. Iafliacija stu
mia jas į skurdą ii visuomeni
nius neramumus.

Prezidentas tiksliai pastebė
jo, kad infliacijos tarpsnyje ver 
teivos gerai gyvena, kai dauge
lis šeimų yra bėdos priremtos. 
Deja, ijs iš savo teigimo nepa
darė išvados.

Vyriausybės priemonės
Prezidentas dailiai sukirpto

je kalboje pateko į prieštaravi
mus. Jis taria: kainos vis dar 
tebekyla, tačiau apsigręžęs tei
gia, kad jos pradėjusios kristi 
Bet savo teigimo net nebandė 
įrodyti.

Jo išvardintos vyriausybės 
priemonės kovoti prieš infliaci
ją yra visų seniai žinomos: dis
konto palūkanų pakėlimas, pa
pildomi mokesčiai ir federalinio 
biudžeto apkarpymas. Ateinan
čiais metais numatomas dides
nio skaičiaus karių iš Vietna
mo atšaukimas sumažins fede
ralinio biudžeto išlaidas, bet 
vers apkarpyti gamybą karo 
reikalams.

Prezidento žodžiais amerikie
čiai turi būti išmintingn supras
ti dabartinę padėtį, kad vyriau
sybės vaistai kovoti prieš inflia
ciją jos greitai nepašalins. Aiš

kiau tarus, preezidontas vargu 
tiki, kad vyriausybes naudoto
mis priemonėmis gali apvaldyti 
infliaciją.

Kas sukėlė infliaciją?
Infliaciją sukėlė didvsis ka

pitalas, siekdamas padidinti mil
žiniškus kapitalus. Pramonės 
žaliavų gamintojai m tarpinin
kai turėjo didžiausią poveikį į 
gaminių kainas. Atlyginimo kė
limas, pradedant praridentu, se
natoriais ir viešosios teisės tar
nautojais, paskatino darbinin
kus aštriau kovoti už savo gero
vę. Seniau įsiūbuotai ir šiuo me
tu šalutinėmis priemonėmis ska 
tinamai infliacijai varžyti vy- 
rausybė nepanaudojo veiklesnių 
priemonių.

Net ir šiuo metu jis pasisakė 
prieš atlyginimo ir kainu priežiū 
rą. Federalinė vyriausybė pa
teko j prieštaravimus Ji priver
žė 'kai (kuriuos sraigtus, kitų 
visai neliesdama. Ateinančiais 
metais žada sumažinti papildo
mus mokesčius, jų reformą įgy
vendinti, pakelti atlyginimą fe- 
deraliniams tarnautojams. Pre
zidentas net žodelio neužsiminė 
apie pakrikusį savivaldybių ū- 
kį, nekilnojamo turto keliamus 
mokesčius ir savivgldybinį blo
gą patarnavimą piliečiams.

Nuo ateinančiu metu balan
džio 1 d. numatoma 10-15% 
padidinti socialin.o draudimo 
— Sočiai Security — išmokas 
ir apkarpyti gydymo išlaidas. 
Pavėluotas socialinio draudimo 
išmokų padidinimas dalinai tu
rės poveikio infliacijai skatinti.

“Slaptasis” ginklas
Prezidento kalbos pabaiga 

juokinga. Jis kalba apie “slap
tą” .ginklą — amerikiečių pasi
tikėjimą savo ūkiu. Jis laik , di
džiausia klaida amerikiečių pa
sikliovimą likimu. Man rodos, 
kad ne eilinis amerikietis ap
sprendžia JAV ūkio politiką, 
bet jų prezidentas ir vyriausy
bė, kuri jau seniai, nepaisant 
kuri partija vadovavo, pateko j 
likiminius sūkurius ir j juos visą 
kraštą įtraukė.

Amerikietis norėtų pasitikėti 
savo stabuku doleriu, bet jis, 
deja, nuo 1939 m. krito ar 60%, 
o pragyvenimo išlaidos pakilo 
266%.

Prezidentas norėtų, kad pilie
čiai būtų išmintingi suverži 
diržus ir tuo būdu kovoti prieš 
infliaciją. Prezidentas linkęs ir 
toliau eiti pareigas nakties sar
go, kuris nesugeba eilinio pilie
čio apsaugoti nuo ryklių.

Prezidentas tikrai nepajėgė 
.įkvėpti pasitikėjimo 4% bedar
bių ir tiems, kurie šiandieną 
pergyvena ūkinį netikrumą.

josi.
— Bijojau važiuoti, nes nenorėjau išgirsti tiesą. Bet 

ar tyla gali ką pakeisti.
Namuose ji tvarkėsi, ruošė pietus, lyg ši diena būtų 

tokia kaip ir visos kitos. Ji net pati stebėjosi savo ra
mumu. Atrodė, kad daktaro žodžiai buvo tik jos 
fantazijos dalykas, lyg visi būkštavimai buvo tik sun
kus sapnas, lyg niekas nepasikeitė.

Apie Johną ji visai užmiršo, lyg pasaulyje būtų ji 
viena. Net nustebo, kai išgirdo kažką ateinant

— Tai Johnas, — ir prisiminė, kad turi jam kažką 
pasakyti, bet ką? Viskas atrodė taip nerealu ir tolima. 
Gal ji sapnuoja?

— Kūdikis, — staiga nutirpo. Ji užmiršo, kad bus 
kūdikis. — Šalia Johno ir manęs bus dar trečias as
muo — kūdikis! Gyvas, tikras, šiltas, ružavais veidu
kais ir mėlynom akim kūdikis!

Iki šiol jos sąmonėje egzistavo tik viena sąvoka — 
kliūtis, kuri skyrė ją nuo laimės, nuo Vytauto, kuri ar
dė gyvenimą, kuri atsistojo prieš ją ir kurios ji nepa
jėgė nustumti.

— Kūdikis! Mano kūdikis, — šnibždėjo ji apsvai
gusi ir norėjo verkti iš laimės ir skausmo. Ar įmanoma 
žmogui būti laimingu ir nelaimingu tuo pačiu metu? 
Auksė taip jautėsi. Tas jausmas drąskė ją į dvi dalis: 
motiną ir moterį. Ji buvo du asmenys viename ir kiek
vienas asmuo reikalavo savo teisių. Moteris reikalavo 
laimės, kuri reiškė Vytautą, nes tik jis prikėlė ją naujam 
gyvenimui ir įprasmino jį, jis pažadino joje jausmus, 
kurių ji nepažino ir kurie nesileido nuraminami, jis pa
žadėjo jai džiaugsmą, kuris neišvydęs šviesos buvo pa
smerktas mirti.

Motina reikalavo teisės suteikti kūdikiui gyvybę at
vesti jį į gyvenimą, kuris jam įmanomas tik per ją ir 
kuris būtų ir jos gyvenimu. Ji reikalavo vietos meilei,

KA BEVEIKIA AKCIJŲ RINKA
los reikalai pagerėjo 

LEONARDAS DARGIS

Akcijų rinka, sakoma, pra
matanti įvykius bent pusę me
tų pirmyn. Visus tris mėnesius 
ji gražiai svyravo tarp 800 ir 
840 taškų pagal pramoninį Dow 
- Jonės rodiklį. Atseit, nieko ne- 
pramatydama. Bet, va, 1969.10. 
21 d. ėmė ir perlipo 840 minėto 
rodiklio ribą, dieną baigdama 
846,88 skaičiumi.

Kas čia tai rinkai taip patiko ? 
Agi tik blogos naujienos: JAV 
smarkiau pradėjo pasidavinėti 
Vietname, nedarbas per staiga 
ir nelauktai pakilo iš 3,5% iki 
4%, pramoninė gamyba krito 
du mėn. iš eilės, 20 spalio die
nų vežimų pardavimai, lyginant 
su pernykščais to pačio laiko, 
sumažėjo, daugelio žinomų ben
drovių pelnai pamenkėjo. Ko
dėl gi blogos naujienos akcijų 
rinkai pasidavė geromis naujie
nomis? Atsakymas senas ir 
trumpas: akcijų rinka nieko 
taip daug nemėgsta, kaip aukš
tų palūkanų, kietųjų pinigų ir 
iš to kylančio ūkinio netikrumo. 
O dabar, kalbant poniškai, kli
matas pasikeitė, atsirado dau
giau vilties, kad infliacija bus 
apvaldyta, palūkanos ir pnigų 
kietumas mažinami. Trumpalai
kės paskolos jau kiek atpigo.

Bruce Lundin paskirtas NASA Lewis 
erdvių centro direktorium Clevelande 
nuo lapkričio 1 d. Jis pakeičia dr. 
Silverstein, kuris buvo vienas svarbių
jų asmenų ruošiant Mercury ir Apol
lo projektus.

kuri vienintelė buvo stipresnė už mirtį, reikalavo gali
mybės atlikti savo paskirtį, kurią Dievas jai pavedė.

Auksė susiėmė’rankomis galvą, nes ji svaigo, plyšo 
nepajėgdama sutalpinti viso minčių chaoso.

— O aš jo nenorėjau? Nenorėjau savo kūdikio? — 
kartojo motina.

— Kodėl turiu atsižadėti Vytauto? — protestavo 
moteris.

Johnas rado žmoną išbalusią, blizgančiomis akimis 
žiūrinčią kažkur į tolį. Jos žvilgsnis buvo toks klaikus, 
kad jis nusigando.

Pašauktas daktaras konstatavo nervų sukrėtimą.
— Poilsio ir ramybės, — pasakė jis.
Praėjo savaitė. Auksė nusiramino. Johnas slaugė ją, 

sėdėjo vakarais prie lovos ir susirūpinęs žiūrėjo į ją. Jos 
akys buvo įdubusios, skruostai pabalę, bet daktaras sakė, 
kad tuoj bus sveika.

Auksė niekam nepasakojo savo padėties, lyg lauk
dama, kad laikas viską sutvarkys. Ji nenorėjo kalbėti, vis 
kas atrodė nauja, keista, nesuprantama. Momentais ji 
užmiršdavo save ir galvodavo tik apie kūdikį, kuris 
vystėsi joje ir apie ateitį, kurią užpildys jo buvimas. Ji 
vaizdavosi jį savo rankose ir jautėsi laiminga. Jie buvo 
tik dviese — ji ir kūdikis. Nei Johnui, nei Vytautui čia 
nebuvo vietos.

Bet staiga lūkestis ir ramybė pranykdavo, ir ji mes- 
davosi į desperatišką neviltį, nes likimas norėjo perskirti 
ją ir Vytautą.

— Ne, ne, mes priklausome vienas kitam, — kar
tojo ji nesąmoningai ir troško eiti pas ji, prisiglausti 
ir išgirsti iš jo, kad netiesa, kad jų niekas neperskirs.

Žmonių ji nenorėjo matyti, bėgo nuo Irenos, kuri-, 
skambindavo ir kviesdavo užeiti, išsisukinėdavo nuo 
motinos klausimų: ji geriau jaučiasi ir nieko, jai nėra.

£Bus daugiau}, ___ ' - -

Toliau dar gražiau
1969.10.22 akcijos net ir visai 

gražiai pakilo — visus 13,47 pa
gal pram. D - J rodiklį. Kitą die
ną akcijos kiek krito. Tai betgi 
normalu. Visuomet taip būna 
po stipresnio kilimo. Akcijų rin
ka toliau gali dar daugiau su
tvirtėti, nes fondai gana ilgai 
nepaprastai daug apsikrovę gy
vaisiais pinigais. Ta rinka tik
rai nudžiugtų,' jei palūkanos o- 
ficialiai būtų sumažintos, o pi
nigų gaunamumas palengvin
tas. Ji trumpai bene ir visai pa
dūktų, Vietnamo kare drama- 
tiškiau pasukus taikos link. O 
tuoj po to bėkite laukan iš jos, 
nevisai, o tik laikinai, nes ne
trūktų atsirasti vertintojų, ku
rie aiškintų, kaip ūkiui bus blo
gai, karui mažėjant.

Netenka nė kalbėti, kad čia 
aprašytų gražių kilimų nė kva
po nebūtų, Vietnamo karui iš 
naujo įsiliepsnojus bei infliaci
jai per daug toli bujojant. Y- 
pač infliacija neraminanti, kai 
kainos ir uždarbiai toliau kyla. 
Juo labiau, kai žinai, kad tie per 
greiti kilimai ir toliau tęsis, nes 
daug dosnių sutarčių su adrbi- 
ninkais sudaryta dvejiems ir 
trejiems metams.
Tačiau ir gerbūvio netrūksta

Kai baigsis šie metai, tai JAV 
būsime turėję visus 106 mėn. 
nenutrūkusios gerovės. Gerovės 
bus siekiama ir 1970 m. Ūkinio 
atoslūgio bus vengiama. Be to, 
1970 m. ir vėl rinkiminiai me
tai. Tais metais vyriausybė dar 
labiau stengsis, kad ūkiui ge
rai klotųsi. Pramatoma, kad ir 
bendrovių pelnai iš naujo pasi
taisysią 3%. 'Bendrinės tautos 
pajamos pakils net iki 990 bil. 
dolerių, o asmeninės įplauks iki 
800 bil. dol. iš šiais metais pra- 
matomų 745 bil. dol. Doleris dar 
daugiau pamažės. Dėlto, ką tos 
akcijos bedarytų, be jų irgi ne
jauku.

Nepaisant ilgai besitęsiančios 
ūkinės gerovės, akcijų rinka per 
12 pastarųjų metų vistiek su
gebėjo nusiversti daugiau 10% 
net 9 kartus. Štai ir dabar pri
leidžiama.. kad šiemet bendrovių 
pelnai gali kristi 6-8%, o akci
jos buvo nukritusios daugiau 
20%. Toks skystas šios rinkos 
pobūdis. Visgi ir ši rinka keičia
si. Ji irgi nėra daugiau tik gy
vųjų pasiūlos bei paklausos jė
gų susitikimo išdava, o taip pat 
tiek valdinių, tiek ūkinių jėgų 
vienaip ar kitaip veikiama. Suo
kalbiai, aišku, įstatymais drau
džiami. Nereikia betgi suokal
bių, derinant įvairių pusių nau
dą. Dažnai užtenka tk neva juo- 

- (nukelta į 5-tą puslapį)
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SVEIKATA

(Atkelta iš 2 psl.)
krikęs. Iš tikrųjų yra daug žmo
nių- net labai nusiminusių, ku
rie neparodo išorėje savo nusi
minimo. Tokių nusiminimas yra 
užmaskuotas arba pasireiškia gal
vos skausmais, strėnų gėla ar daž
niausiai vyriškumo stoka. Pasta
roji depresijos forma yra dažna 
suaugusių vyrų tarpe. Viduram
žio sulaukęs vyras jaučiasi pra
našesnis savo darbe bei profesi
joje už jaunesnį vyriškį. Poten
cijos atžvilgiu yra priešingai. De
presija apima visus kūno pasireiš
kimus, įskaitant ir lytinę sritį. 
Jie gali jaustis silpni, be energijos 
kad jie neatlieka savų pareigų, 
kad jie jau nėra daugiau vyrai.

O jei prie tokių negerovių vy
rui dar prisideda psichologiškai 
jam padėti negalinti žmona, tai 
toks vyras gatavai varomas į di
desnę depresiją. Tikramoteris sun 
kioje vyrui valandoje pajėgs vyrą 
nuteikti, kad jis jai yra svarbus, 
kad jis yra tikras vyras.

Liaukimės tvarkę nevyrišku-

mą visur garsinamomis piliulė
mis. Tai tik fabrikantui nauda. 
Reikia jam patarti natūralius da
lykus. Reikia sukelti ir palaikyti 
vyro savimi pasitikėjimą. Reikia 
išmokyti vyrą tinkamai iš
reikšti savyje sukauptus ne
malonius nusiteikimus. Tai tik 
viena pusė. Neretai reikia padėti 
tokio vyro žmonai. Jai 'reikia pa
dėti suprasti savo vyro turimas 
sunkenybes.

Išvada. Vyriškumo nustojimas 
dažniausiai turi dvasines priežas
tis. Atsakančiai pastarąsias su- 
sutvarkius, atsigauna ir pats vy
ras. Moteris čia turi kartu su gy
dytoju bendradarbiauti. Tik jau 
ne vienas vyriškis tegul nepra
randa galvos, tegul jis niekada 
neima taip visų čia peršamus vais 
tus, “kuriuos kino artistai naudo
ja...” ir kitokių niekų. Dvasinė 
sveikata yra visokios kitos sveika
tos pagrindas. Tad ir dėkime visi 
pirmiausia tvirtus pamatus savai 
sveikatai, tada sveikata gėrėsi- 
mės net didžios senatvės sulaukę.

Pasiskaityti Medical Tribūne, 
Vol, 10, Nr. 80, October 6,1969.

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. miegamas kambarys mo
teriai. Naujai dekoruotas. Mar- 
guette Parke. Tel. 434-1223

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitos kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
( hhago, UI. 60682. Tel. Y A 7-5980

lllltllllliuillllllllllllllltnillllllllllhlllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunate: ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

jįl. BUBNYS ~ I ftk RE 1-5168
IIIIIIIIIiIIIIiIIIIIiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIK

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybSs. 

automobiliu.

ĮSI G. Y R I T E DABAR REAL ESTATE

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 
ad knygą tikrai gausite.
Knygos tematika “persekioja- 

nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 
laugiau šiais laikais, kai beveik 
isa žmonija suskilusi į tuos du 
rontus.

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

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

SlMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb namą. Atskiri "radiant heat” 
apšildymai? Užimti bus galima sau 
šio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

5 kamb. mūr. pajamų bungalow. 
3 kamb. rūsy. Centr. apšild. gazu. 44 
ir Maplevvood. $18,000. Tuščias. Rak
tai raštlnSje.

2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 
šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$18,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

PARDAVIMUI

Parduodamas General Electric 
Šaldytuvas.

6839 S. Maplevvood, tel. 737-7541

C~)~N^TnE^v”c~T~o"R"s'~

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

HELP VV ANTED — VYRAI

FRESH MEAT 

RECEIVING

C L E R K
Good Startinę Salary 

See Mike Conjalka

PRONTO FOODS 

Phone — 463-1100

MAN

2457 VVest 69th Stieeft 
TeL HE 4-7482

To learn truck-driving and other 
light duties. Full company benefits. 
Opportunity for overtime. $2.50 an 
hour to start.

EDVVARD WAX CASING 
COMPANY

4021 So. Normai Avė. 
Tel. LA 4-1221

A. + A.
VYTAUTUI PAGIRIUI 

mirus,
liūdinčioms žmonai ELENAI ir dukrai GAILUTEI nuo
širdžią užuojautą reiškiu.

Cecilija Janušauskiene

sveikatos. biz-
nlo.
Patogios lšsl-
mokSjlmo
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

A. 4- A.
VYTAUTUI PAGIRIUI

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 K S. Anna Avė., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-8806.

mirus

jo žmoną ELENĄ ir dukterį GAILUTĘ giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Kuzmos ir Butikai

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

4846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

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

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

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
RUDENIOP BE NAMŲ!

4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū
ro garažaa. Pelningas $52,000.

štai 4 butu puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
Įmok Sti.

Mūr. bungalovv Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

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

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

Lotas 30 p. Marą. Parke, $11,009.

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

VET. DR. LIUDUI GAUDUČIUI, 

jo mylimai žmonai mirus, reiškia užuojautą krikšto 

DUKTĖ ir MAMA

Marija Gumbinaitė - Schwartz, M. D. 

Aleksandra Gumbinienė

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rflšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų '*tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

„ Apskaičiavimai nemokamai,

A. -f- A.

FREDUI GRAUDŽIUI
mirus, jo žmonai KOTRYNAI GRIGAITYTEI GRAU- 
DIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Jonas ir Ona Zubavičiai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EX PRESS 

2501 W. 69 St. Tel. VVA 5-2737
2608 W. 69 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis jvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. lr V. Žukauskai

iliiillllllliilllliliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipii

Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43.000.

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

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17.900.

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

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

HIGH RATES

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 YVest 6Srd Street 

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

Tel. GB 6-3134 arba GB 6-S35S 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

Skelbkites “Drauge”.

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
Ir RockwelL Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

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

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

1J4 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 6 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $18,900.

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,600

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st Str., Tel. 925-6015

REAL ESTATE
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimi

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

igOT $1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

R?---------insured; BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St., Tel. 484-0421 

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.'lllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Bigmui!iiiiiniiiiiiiii!iiiiiii»iiiiiiiiiiiiuiiiiii!ioiiiinuiiu$iiiiiM

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H YVest 95th Street 
Chieago, HUnois

TeL GA 4-8654 ir GB 6-4339
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII

Members of M.L.8.
A L E X SATAS — REALTOR

Mato office 6727 W. Oennak Rd., Cicero, UI. TeL OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Serwyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuoee. Prašome užsukti | mūsų įstaiga 
ir išsirinkti iš katalogo.
flIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllllllllliiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FinuuTljRF eeiTER. me,

Marąuette Pk,,

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiH

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
lllllllll)IllllIIIII!lllllIII!11llfllIllllIMII1IIIII

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 03rd STREET ‘ TEL 471-0321

6211 So. W©stera 
J. LIEPONIS

PR 8.5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:90. Kitom dienom nuo 
9 lkl 8 vol. wk. Sekmadieniais nuo 12 iki B

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”. Perskaitę Draugę, duokite kitiems pasiskaityti.

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se- 

' nūs visų rQšlų namo apšildymo 
pečius lr air-oonditioning — * 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI 
4444 S. IVestern, Gblcago 9, IU.

Telefonas VI 7-S447

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

D E M E S I O 1

$30,000 A YEAR
I want to talk only to men who 
want to earn $30,000 more per year. 
I need two unusual people who relish 
the pursuit of unorthodox goals.

Phone
BOB SCHBF.IBKB 366-0310
BEST LINE PRODUCTS

G U A R D
Financial institution.

Full Time
Age 50 to 60 yrs.

Write to: Draugas, Adv. 8700, 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629

Kiekvienam lietuviui būtinos
knygos:
LIETUVIU POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00 Hours
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA U dai. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i” 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

RADIO PROGRAMA
— o —

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

PARDAVIMUI
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GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

Perskaitę “Draugą", duo
kit© jį kitįsnu pasiskaityti

FACTORY HELP VVANTED
Steady Work.

Paid Vacations, Holidays 
Life and Hospital Insurance. 

Top Pay.
Good YVorking Conditions. 

Apply at Watchman’s Office
COLTJMBIA TOOL STEEL 

COMPANY 
14th & State Street 

Chieago Heights, Illinois 

STEADY: JOB OPENINGS

Shipping Clerk and 
Messenger

Good opportunity for men who 
likę varied work.

9:30 A. M. to 6 P.M, 
TimeWed. and Fri. ’till 8 P.M. 

and I/2 for overtime.
AMERICAN DENTAL CO. 

5 S. YVabash, Rm. 315

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARIES
We are presently accepting applica- 
tions for exceptional secretarial posi
tions which exiist in our offices. The- 
se^jjesiOona įnvolye full secretarial du- 
tlesr inctueiing typing, shorthand, and 
filling. Appiicants mušt be able to ac- 
cept responsiblllty and vvork under a 
minimum of supervision.

Position offers excellent salary. 
vvorking condiitions and fringe bene
fits.

If you are dnterested, telephone or 
visit our Personnel Office. Ali inąul- 
ries held in striet and complete con- 
fiidemce.

Por an appointment please call
MR. G. L. GOCKBN. 225-4522

THE METRIX
CDINICAt, DIAGNOSTICS DIV. 

ARMOUR PHARMACEUTICAL CO.
530 E. 31st St., Chicago, IU.

Lietuviškam restoranui 
reikalinga

INDŲ PLOVĖJA 
Skambinti 326-2724

SWITCHBOARD 
OPERATOR - CASHIER

Fl'DIj OB PABT TIME
Here is a good opportunity Jor a 
capable woman Pleasant air-con- 
dittoned office - congenial entployeee. 
Good vvorking conditions.

ALSO 2 OPENINGS 
GENERAL OFFICE 

CLEKICAI, YVORKERS 
Apply to Office Manager

CHAPPELLE PONTIAC
3150 YV. Ogden Avė. (at Kedzie)

DĖMESIO!

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos pateiksiu kurių krina 
tik po 25 čt

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
PRELATAIS DR. JUOZAS 

KONČIUS ŽYMIŲJŲ 
LIETUVIŲ GALERIJOJE
Balzeko Lietuvių Kultūros 

muziejuje yra specialus žymiųjų 
lietuvių kambarys, kuriame iš-

mūsų kolonijos dalyvaus pirm. 
A. Marma, A. Punskevičius, adv. 
A. Budreckas, dr. P. Jokubka 
ir Ikt.

Todėl kviečiami visi namų savi 
ninkai — nariai ir ne nariai gau

statyti mūsų iškilusiųjų tautie- šiai šiame mitinge dalyvauti bei 
čių portretai. Šiomis dienomis pareikšti savo nuomonę 

Žymiųjų lietuvių galerijoje iš
statytas ir Balfo garbės pirmi
ninko prel. dr. Juozo Končiaus 
portretas. Prelatas Končius atli
ko didelius darbus šalpos ir pa
galbos artimui srityje. Jau pir
mojo pasaulinio karo metu jis, . . _ .
lankė rusų belaisvių stovyklas;** dar
Vokietijoje, rūpindamasis lietu- lra?"d P"™*?-
vių belaisvių dvasiniais ir me.(atidarymas - ta. montreaheč.o 

. dfflaginias reikalais, o taip pat Pra"° Baituomo * medžio salt-

Pr. Fab.

FANTAZIJOS IR NAGINGUMO 
LENKTYNIAVIMAS

Spalio 31 d., penktadienį, 7:3ū 
vai. vak. Jaunimo centro didžio

BALFO ŠALPOS VAJUS 
BRIDGEPORTE

Šio skyriaus valdyba suorga
nizavo geroką būrį rinkėjų au
kų rinkimo vajui pravesti. Pati 
skyriaus valdyba įsipareigojo 
kiekvienas alk,tyviai rinkliavoje 
dalyvauti. Valdybą sudaro pirm. 
E. Vaičeliūnienė; sekr. A. šopie- 
nė, iždin. E. Litvinas, nariai El
zė Samienė, A. Gegužis ir korės 
pondentas A. P. Bagdonas. Į 
talką atėjo ir kiti Bridgeporto 
lietuviai. Džiugu, kad ir jauni
mo atstovės įsijungė į darbą, 
tai Audronė Šopytė ir Nijolė 
Viščiūtė. Be jų dar į rinkėjų 
gretas įstojo Jadvyga Skvarčie- 
nė ir Marija Graužinytė. Atro
do, kad visos lietuvių šeimos

Jerry Silver, Los Angeles gyventojas, nesakė tėvams, kad jis būdamas kariuo- a-plankytOS. Vajus tęsis šį ir
menėj išbuvo Vietname 14 mėnesių, jis sakėsi, kad buvo Formozoj. MotinaI kitą mėnesį, taip kad kiekvienas 
teigia, kad jie buvo nustebinti, tačiau didžiuojasi savo tėvus taip mylinčiu galės atliekamą dolerį Šalpai 
sunumi- paaukoti. Būtų idealu, kad visi

vieningai be atsikalbinėjimų, 
kad ir ne po daug aukotume. 
Ne aukų didumas, bet visų vie
ningas aukojimas padarys šį va 
jų sėkmingą. A. P. B.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. spalio mėn. 28 d.

NEMUNAS IR INTAKAI kilometrus (585 myl.). Į Nemu
ną įteka daug upių ir mažų

Didžiausia Lietuvos upė Ne- upelių. (Svarbiausios yra šios:
munas, prasideda Gudijoje, Čer
venės apylinkėje. Nemunas te
ka į Baltijos jūros įlanką, Kur 
šių Marias, jo ilgis siekia 937

Neris — 510 km., Šešupė 308 
fcm., Nevėžis 219 km., Merkys 
198 klm., Jūra 176 klm., Duby
sa 149 klm. ir Mituva 101 klm.

Cv

jų grąžinimu į Lietuvą. Jam 
teko taip pat 1920—1921 metais 
lankytis Sr Sovietų Rusijoje rū
pinantis lietuvių pabėgėlių grą
žinamu į Lietuvą. Rusijoje tuo 
laiku siautė badas ir kun. Kon
čiui teko išgelbėti ne viena lie
tuvių šeimai iš tikros bado mir
ties. Visi žinome prelato Kon
čiaus veiklą po II-jo Pasaulinio 
karo, kai apie 40 tūkstančių lie
tuvių bėgdami nuo bolševikų pa 
sitraukė į Vakarus ir atsidūrė 
tremtinių stovyklose Vokietijo
je ir kitose Europos kraštuose. 
Balfo veikla yra plačiai aprašy
ta paties Balfo pirmininko prel. 
Končiaus išleistoje knygoje “At
siminimai iš 'Balfo veiklos”. Ma
lonu, Ikad Balzeko 'Lietuvių kul
tūros muziejus pasipuošė dar 
vienu žymaus lietuvio portretu.

A. Baliūnas

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
SAVININKŲ D-JOJ

Šį penktadienį, spalio 31 d. 
7:30 v. v. Vengeliausko patalpo
se 4500 So. Talman Avė. įvyks
ta nepaprastas susirinkimas.

Į jį pasižadėjo atvylkti ir dis
kusijose dalyvauti arch. Alber
tas Kerelis, Marųuettte Parko 
Namų savininkų organizacijos 
pirm. J. Skeivys, vicepirm. J. 
Bacevičius, Pr. Jaras ir kt. Iš

...AKCIJŲ RINKA
(Atkelta iš 3 pusi.)

PADĖKA
|A. + A. JUOZAS ČEPAITIS

Gyveno 1529 So. 49 Court, Cicero, III.
Mūsų mylimas vyras tėvas, uošvis, senelis ir brolis mirė 1969 

m. spalio 6 dieną. Buvo palaidotas spalio 9 dieną Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Ačiū kun. klebonui J. Stankevičiui už atlaikymą šv. Mi
šių už mirusio sielą kunigams A. Juškai ir J. Lechavičiui už asista
vimą laike Mišių, kun. Vilkaičiui už sukalbėjimą rožančiaus kop
lyčioj ir atliktas paskutines apeigas prie kapo.

Nuoširdus ačiū dr. P. Kisieliui, kuris per daugelį metų tei
kė medicinos pagelbą velioniui.

Tokioj sunkioj valandoj mums daug paguodos, suraminimo 
ir paramos suteikė laidotuvių direktorė ponia Vasaitis-Butkus, 
kuri taip rūpestingai ir tiksliai suvarkė paskutinį patarnavimą 
imirusiam.

Ačiū visiems prieteliams ir pažįstamiems, kurie lankė mirusį 
koplyčioje, dalyvavo gedulingose pamaldose ir palydėjo mirusį 
a. a. Juozą į amžini poilsio vietą.

Visiems ačiū taria:
Žmona Agota Čepaitienė, sūnus Juozas, dukterys: Petrė Gu

daitienė, Ona Dumčienė ir Elena Tauginienė su šeimomis, brolis 
Vincas, gyv. Maine.

nų, kelmų bei šakų sukurtų 
skulptūros darbų paroda. Šiais 
tikrai netikėtai įdomiais jo dar
bais jau ne kartą gėrėjosi mon prieš keletą metų Montrealio paroda neapvils, bet visus pra- 
trealiečlai, žavėjosi ir stebėjosi parodoje ir man padavė tą kny. i tas nuostabus fantazi-

gą, prašydamas ką nors įrašyti,1 . . . , ,
tai, visai daug negalvodamas. 308 *r '“S™®““ lenktyinavi- 
tuoj įrašiau: “Nuostabus fanta- mas> t°s įdomios, gamtos prade 
zijos ir nagingumo lenktyniavi-1 tos, o žmogaus užbaigtos skulp- 
mas!” Tikrai nuostabu, kaip tūrog. j. Vaišnys, SJ.
gamtos sulankstytas ir iišraity-l ___________________________

tielk lietuviai, tiek svetimtaučiai 
jo suruoštose parodose New 
Yorke, Bostone, Detroite, To
ronte. Buvusieji montrealiečdai 
jo darbų parodą pirmą kartą 
rengia ir Chicagoje. Ji tęsis tik 
dvi dienas — šeštadienį ir sek
madienį, 'lapkričio 1 ir 2 d.

Pačiame Montrealio centre, 
laibiausiai lankomose salėse, jau 
kelis kartus P. Baltuonis yra 
ruošęs savo parodas, ir visuo
met buvo didelis pasisekimas. 
Jis turi specialią knygą, į ku
rią lankytojai rašo savo įspū
džius. Ją vartydamas, stebiesi, 
kaip šiltai tuos žmogaus rankų 

1 ir gamtos darbus vertina ne 
tik eiliniai žiūrovai, bet ir pro
fesoriai, dailininkai bei kiti į- 
vairių meno sričių specialistai. 

Atsimenu, kai P. Baltuonis

tas šaknis bei Saikas jo laki fan I 
taz'jjia ir nepaprastas nagingu-1 
mas taip apdailina, kad tos ii-1 
gus metus (balose ar paežerėse 
gulėjusios šaknys į tave praby' 
la įvairiausiomis kalbomis: į' 
vieną pažvelgęs, nusigąsti, į 
kitą — nusišypeai, o trečią pa
matęs, užsigeidi, kad ji puoštų 
tavo butą, ir tuoj salėje pradedi 
ieškoti visad besišypsasnčio Pra 
no Baltuonio arba nuolat žemai 
tiška tarme bečiaušlkančios jo 
simpatiškos žmonelės Jadvy
gos.

Tikimės, kad ir čikagiškių Iši

/ (7

i — Bėda be dantų, o žmogų 
J suvalgo. (Merkiniškių patarlė).

PETKUS

kais paleistos užuominos prie I 
kavutės, šis baubas, nusiramin- 
kime, nėra toks abisus, kaip go
kime, nėra toks baisus, kaip ga
li būti stumdoma ne tik blogai, 
bet ir gerai.
Didžiųjų investuoto jų išaugimas 
-"ki, raniiiut-akcjjų™rinką-rir-

Šie metai itin buvo gausūs 
ūkiui blogomis naujienomis. At
rodo, kad akcijų rinkos dar di
desnio skystimavimo kaip tik 
buvo išvengta dėka didžiųjų ma
žiau besikarščiuojančiųjų inves
tuotojų. Nebūtinai dėl to naujie 
nos turi būti blogos, kad iš 26,4 
mil. atskirų akcininkų tik apie 
2500 iš jų atlieka 50% visų šio 
krašto akcijų pirkimų bei par
davimų. Tos naujienos gali bū
ti ir visai geros, jei tie didieji 

**' investuotojai yra atsakomingi 
žmonės. Tie didieji didele dau
guma nėra paskiri asmenys, o 
įvairūs fondai, draudimo įstai
gos, bankai.

Kaip ten bebūtų, o, tur būt, 
visiems aišku, kad lengviau ne
prarasti galvų 2500 fondinių vai 
dytojų, kaip 26,4 mil. miniai. 
Gal dėl to ir laukiama, kad tie 

t 2500 jau tik po 5 metų atliki- 
nąsią 80% visų akcijų rinkos
sandėrių.

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. + A.

CHARLES MIŠKINIS
Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą, kurio netekau 1965 m. spalio 28 d.
Nors laikas tęsiasi, bet jo niekados negalėsiu užmiršti. Lai 

gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio mėn. 29 d. 7 

vai. ryto švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Už 
a, a. Kazimierą, Sr., ir jo sūnų a. a. Kazimierą, Jr. šv. Mišios 
taip pat bus atnašaujamos T. Marijonų bažnyčioje, Milwaukee 
Wis., Š|v. Kazimiero bažnyčioje Winipege, Kanadoje ir Salezie
čių Vienuolyne Romoje.

Mano brangiųjų — vyro ir sūnaus vardai yra įamžinti Liet. 
Kankinių koplyčios aukotojų sąrašuose.

Maloniai prašau-visus — .gimines, draugus- ir»,.pažįstamus 
Į.,, Jr. ^ieląg^.

Nuliūdus:. Žmona ir Motina Marida Miškinienė

ANTHONY J. VALONIS
Metropolitan Bank and Trust Co. Senior Vice-president

Gyveno 2222 W. 107th St., Chicago, III.
Mirė spalio 27 d., 1969, 4 vai. ryto. sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Ramygalos pa

rapijos, Barklainių kaimo. Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Dačiolaitė), duktė 

Virginia Jach, žentas Theodore. 3 anūkai: Gregory, Christina Marie 
ir Joni Lynn, Lietuvoje 2 seserys: Marijona ir Antanina su šeimomis 
ir kiti giminės.

Buv. direktorius ir iždininkas Chicago Savings and Loan 
bendrovės.

Priklausė Lihuanian Chamber of Commeree, Lietuvių Tary
bai, Liet. Ūkininkų draugijai, Kęstučio Pašalpos klubui,, Car
dinal Mundelein Council Knights of Columbus ir Liet. Vyčių Sen
draugių kuopai, pirmininkas Šv. Šeimos Vilos dr-jos ir buv. Chicago 
Seniar Citizen oj.the year.

Kūnas bus pašarvoas antrad., 6 vai. vak. Lack (Lackawicz) 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks ketv.. spalio 30 d. iš koplyčios* 9:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Liet. Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lack ir Sūnus. Tel. RE 7-1213

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. 
spalio 26 d., 5:10 vai. popiet mirė mūsų mylimas vyras, brolis ir 
švogeris

Mūsų šeimos didžiajam geradariui

r

Vytautui Pagiriui
MIRUS,

giliame skausme likusias mūsų brangias 
žmonų Eleną, dukrą Gailutę ir kitus gimi
nes nuoširdžiai užjauname ir drauge liūdime

Veronika, Jurgis, Rasa ir Ramunė Janušaičiai 
Danguolė ir Algis Varnai.

A. A.
GEN. STB. PULKININKAS

POVI LAS ŽILYS
Gyv. 7042 S. Maplevvood Avė.

Gimęs Lietuvoje, 1897 m. rugsėjo 3 d„ Ažagų kaime. Smilgių 
valsč., Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Kūnas bus pašarvotas antrad., 1 vai. popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 7 lst St.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 30 d., 9 vai. ryto iš kopi. 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. Po gedulingų 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Atsisveikinimais bus trečiad., 7 vai. vak.

Nuliūdę lieka— Žmona Marija, brolis Tomas su šeima, 
seserys Grasilda ir Juozas Lukai su šeima; Lietuvoje Ona 
Juknevičienė su dukra Dana, ir švogerka prof. dr. Vanda 
Tumėnienė ir kiti giminės.

TĖVAS IR SONUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinu FacUitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. RĘpublic 7-8600

HKMAMS

FUNERAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

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

Mėnesiniai išsimokėjimai 
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

& SUMAS
L1£g Dept

9950 So. Kedzie Avė.
Evorgreen Park, Iii.

GA,4-2800 . — > BE 8-6485
„-„t,, a'dįįt ' w.-».įjj

PADĖKA
Mano vyrui netikėtai mirus, nuoširdžią padėką iš

reiškiu už dvasinį patarnavimą Kun. B. Bacevičiui, visiems 
pareiškusiems užuojautą, už lankymą laidotuvių namuo
se ir maldas, už gėles, kurios taip skoningai puošė kop
lyčią, už šv. Mišias — suaukota net penkiasdešimt, už 
gausiai priimtą šv. Komuniją mano vyro intencija, kars
to nešėjams, bendruomenės pirmininkui p. J. Aušrotui 
už atsisveikinimo žodi kapinėse ir visiems palydėjusiems 
į amžiną poilsio vietą.

Nuliūdusi šteoua Marija Paplauckkoū 
Lietuvoje

8r- gtafcūc
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeot 8-9538 

lllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms. banketams, laldotuvSms 

tr kitokioms Dragoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GmVYČTA 
244.3 W. 63rd Street, ChicaffO. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(IiAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. VA 7-1138-1138PETRAS BIELIONAS

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. lituanic. Avė. SOL TArts 7-3401

VASAITIS - BUTKUS
1146 S. SOtb Ava, Cicero, I1L Tel. OL 2-1003

REMKITE “DRAUGI”.



B DRAUGAS, antradienis, 1989 m. spaliu mėn. 28 d.

X A. a. Antanas Valonis, vie 
nas Matropolitan banko direkto
rių, Amerikos Lietuvių tarybos 
Chicagos apslkr. valdybo narys, 
Labdarių sąjungos veikėjas, po 
trumpos iigos — kraujo išsilie
jimo spalio 27 d. ryte mirė Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Laidojamas 
iš LaCk-Lakavičiaus laidojimo 
koplyč.os. Apie laidotuvių dieną 
bus paskelbta vėliau.

X Elena Spačkauskienė, Drau 
go spaustuvės tarnautoja, pa
guldyta Sv. Kryžiaus ligoninėje, 
kur spalio 27 d. turėjo gana sun 
kią operaciją.

X Muz. Alice Stephens diri
guos Chicagos Lietuvių operos 
moterų chorui, kuris dalyvauja 
programoje tradiciniame operos 
baliuje.

X Agnės Sabaliauskas, Ever 
green Park, III., atsiuntė mums 
laiškelį ir 5 doh auką. Drauge 
dėkojame už anksčiau gautą 
“Draugo” kalendorių ir kalėdi 
nes korteles. Ačiū.

X Piniginėmis aukomis skai
tytojai stiprina lietuvišką spau
dą. “Draugą” parėmė aukomis: 
po 3 dol. — M. Bielevičienė, Br. 
Nemickas, B. Gaidžiūnas, po 2 
dol. — M. Vaitkevičius, Mrs. P. 
Strijauslkas, P. Klimavičius, Ona| 
Motiekaitienė, Ve. Balchunas, 
K. Grimus; 1 dol. — A. Bri
džius, A. Sabalis. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

X Irenos ir Stanley Balzekų 
namai Beverly Hills, Bl., Ame
rikos Revoliucijos dukterų parin, 
kti apžiūrėjimui, kadangi nar 
mai meniškai įrengti ir turi daug 
meniišikų kūrinių. 3,000 svečių 
turėjo progos pamtyti gintaro 
išdirbinius ir lietuvių atsieki- 
mus mene ir kultūroj.

X Jonas Pakelis, Chicagos 
Taupymo ir skolinimo b-vės 
prezidentas, spalio 18 d. buvo 
pagerbtas Och Hill klube 200 
svečių ir artimųjų 75 m. gimi
mo sukakties proga. Pasakyta 
e lė sveikinimų ir įteikta dova
nų.

X Bibliografo Aleksandro
Ružancovo pagerbimas įvyks lap 
kričio 1 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 
Irenos ir St. Balzekų namuose 
9018 IS. Oakley avė. Velionies 
žmona ir duktė Veronika Pet
rulienė a. a. A. Rožancozo ar
chyvus perdavė Balzeko liet. 
kultūros muziejui Chicagoje.

X Prof. dr. Bronius Vaškelis,
Mokslo ir kūrybos simpoziume, 
savo moderuojamame lietuvių 
literatūros posėdyje skaitys pa 
skaitą: “Partizaninio judėjimo 
pavaizdavimas sovietinėje lietu 
vių literatūroje”.

X Prof. kun. V. Jaskevičius,
SJ, porai dienų buvo atvykęs į 
Ghicagą, rinkdamas medžiagą 
savo lituanistinėm studijom. 
Prof. Jackevičius po 17 darbo 
metų Fordhamo universitete, 
gavo laisvus metus studijiniams 
darbams. Studijuodamas kroatų 
kalbą, dalyvavo seminare Žagre 
bo universitete, Jugoslavijoje, 
ir vėl planuoja vykti į Europą.

X Mikas Jankus, Stheboygan, 
Wisc., dėkodamas mums už 
“Draugo” kalendorių, prisiuntė 
5 dol. Dėkojame.

X Dirbanti moteris ieško 
trijų kambarių buto Brighton 
parke Skambinti po 5 v. v. LA 
3-4692. (sk.)

X Dr. Vyt. Tauras grįžo iš 
atostogų spalio 27 d. ir vėl pri
iminės ligonius kaip ir ankščiau.

(pr.)
X Tauragės Klubo metinis 

banketas įvyks lapkr. 15 d., 7 
v. v., Marąuette salėje, 6908 S. 
IVestern Avė. Dėl vietų rezer
vavimo bilietus galima įsigyti 
skambinant tel. GR 6-8417 arba 
478-4328. (pr.)

Chicagoje 
ir apylinkėse
HUMORO IR MUZIKOS 

VAKARAS
Nors Chcagoje lietuviškų va

karų niekad netrūko ir netrūks 
ta, tačiau išskirtinai malonus 
buvo pereitą sekmadienį Jauni
mo centro didžiojoje salėje įvy
kęs humoro ir muzikos vakaras 
Lietuvių foto archyvui paremti. 
Jį suruošė šios įstaigos rėmėjų 
komitetas, atidarė komiteto pir 
mininkas J. Evans, pristatyda
mas kai kuriuos svečius ir didės 
njus rėmėjus. Susirinkusiųjų 
buvo daug ir jie gražiai pripildė 
salę.

Vakaro programai vadovavu
si aktorė Eglė Vilutienė pabrė
žė, kad daug ko gyvenime ga
lioną, netekti, bet vėl įmanoma 
įsigyti, tačiau negalima atkurti 
brangių asmenų prarastų nuo
traukų, praeities. Liet. foto ar
chyvo tikslas ir yra lietuvių tau 
tai brangius asmenis įdokumen- 
tuoti garsinėje filmo je, kad vė
liau, it brangų palikimą, juos 
tokiu būdu gyvus būtų galima 
grąžinti mūsų tautai.

Vakaro svečius maloniai nu
teikė rašytojas Aloyzas Baro
nas, paskalydamas aštuonis 
humoristinius savo paties eilė
raščius lietuvių dienos temomis. 
Štai jų eilė: Prieš 20 metų, Kai 
kalbame tik sau, Praeities realy 
bė, Madų paroda, žodis mamy
čių dukrelėms, Bobutės ir sūne
lio dialogas, Kur gi yra atvirkš
čiai ir Mėnulio romantikai din
gus. Visi jie aktualūs, parašyta 
dabarties, netolimos praeities 
ar artimos ateities temomis.

Po linksmų humoristo žodžių 
į programą gražiai įsijungė mu 
zikinis trio: Povilo Matiuko 
smuikas, Petro Armono violonče 
lė ir Manigirdo Motekaičio for- 
tepionas. Šie trys muzikai pui
kiai ir sutartinai pagrojo porą 
sunkesnių pasaulinės muzikos 
kūrinių.
Programos pabaigoje vėl vi
sus maloniai nuteikė dramos ak
toriaus Kazio Veselkos labai gy
vai, aiškiai ir vaizdingai per
duota ilgoka ištrauka iš rašy
tojo L. Dovydėno romano “Kle 
mento Dūdos”.

Sumanios šeimininkės svečius 
nuoširdžiai pavaišino. Foto mėgė 
jai, Lietuvių foto archyvo rėmė
jai ir b'čiuliai maloniai pasišne
kėjo apie didžiulį darbą, kurį at 
lieka archyvo įkūrėjas ir vedė
jas kun. Algimantas Kezys, SJ, 
tokią įstaigą vesdamas. Reika
las aiškus: visomis išgalėmis rei 
Ikia stengtis įsigyti archyvui rei-1 
kalingas priemones ir aparatū-1 
rą, kad jis galėtų tinkamai at-' 
likti savo pareigą — įamžinti 
Amerikos lietuvių darbus Ir juos, 
kaip brangią dovaną, atiduoti 
nepriklausomai Lietuvai. (bk)

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Ateistinė propaganda su

stiprinta Kėdainiuose. Kėdainiš
kių “šviesti” iš centrinės ateis
tinės įstaigos buvo su paskai
tomis nusnjsti A. Pronckus, J. 
Moreinas, J. Lempertas, A. 
Kaušpėdas ir kiti. Jie skaitė 13 
paskaitų.

Am. Liet. Montessori Vaikų na
meliuose, 2743 W. 69th St., auklė
tinis pratinasi būti tvarkingas.

Nuof. Vi

MILIJONAS RELIGINES
KULTŪROS VEIKLAI

Pusę šimto metų sėkmingai tuvėms, kurios susibūrė padėti 
veikusi Šv. Kazimiero seserų rė- j seselėms.
mėjų draugija sekmadienį, spa-Į Priminė didelius seselių dar
bo 26 d., Marijos Aukšt. mokyk- bus JAV-se, Lietuvoje, Pietų A 
los salėje turėjo savo iškilmingą merikoje. Priminė dabartinių 
jubiliejinę vakarienę. Svečių bu- laikų dezorientaciją, kurios po
vo prisirinkusi pilna erdvi salė. velkyje trūksta pašaukimų. Rei- 
Rėmėjos suvažiavo iš įvairių Chi- kia siekti atsigavimo. Seselės tu- 
cagos kolonijų ir džiaugėsi, gale- ri gausiai skolų, joms reikia fi- 
damos pabendrauti drauge su nansinės pagalbos, bet ypač svar 
seselėmis, kurių daugelis kartu bi nauja pagalba — pašaukimų 
dalyvavo iškilmėse. Prie garbės parūpinti.
stalo buvo vysk. V. Brizgys, J. Į Visus kvietė vieningan dar- 
Daužvardienė, iš New Yorko at- ban — solidarinėn dvasinėn pa
vykęs kun. prof. V. Jaskevičius, galbon. Koks gi būtų mūsų vi-
S.J., jėzuitų provinciolas kunigas 
G. Kijauskas, kun. E. Abromaitis, 
dalyvavo marijonų atstovai: 
kun. J. Kardauskas, kun. A. Gra
žulis, V. Brazauskas, B. Uždavi
nys, vienuolyno kapelionai, vi
sa eilė kitų Chicagos kunigų. Sve 
čių tarpe matėsi ir prof. A. Var
nas su ponia.

Iškilmės buvo pradėtos malda, 
kurią sukalbėjo kapelionas kun. 
V. Mikolaitis. Visa salė giedojo 
JAV ir Lietuvos himnus, vado
vaujant solistui A. Braziui. Se
kė skaniai paruošta vakarienė.

Programą pradedant buvo pa
gerbtos jubiliatės, kurios nuo 
pat pradžios darbavosi rėmėjose, 
per ištisus 50 metų: J. Kuzmickie- 
nė, E. Jonaitienė, A. Balsienė, 
P. Gudžiūnienė, V. Mozerienė, 
E. Gričaitė, M. Švedienė; A. Vaiš 
vilienė, B. Lindžiuvienė, B. Laz-

suomenės religinis gyvenimas be 
vienuolynų?!

J. Daužvardienė, sveikindama 
gen. konsulo ir savo vardu, pa
žymėjo, kad mus stebina seselių 
darbai, atlikti su bendradarbių 
parama. Sveikino nenuilstan
čias bendradarbes ir linkėjo sėk
mės.

Kun. E. Abromaits, Šv. Kry
žiaus par. klebonas, dėkojo visų 
lietuvių kunigų vardu už seselių 
ir jų rėmėjų darbą. Prisiminė a. 
a. A. Nausėdienę, nepaprastos 
veiklos moterį, ir kitas, kurių 
bendra talka — darbas dėl Die-

Milt Singer ir Lillian Uiotrowski ap
žiūri Lietuvos žemėlapius Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Piotrowski 
yra Cook apskrities komisionierė. Sve
čiai taip pat apžiūrėjo ten vykstančią 
dail. Lia Herse parodą.

Meninę programos dalį išpildė 
buvęs Metropolitan operos solis
tas A. Brazis. Ypač jautriai pagie 
dodamas “Tėve mūsų” bei iš
traukas iš operų ir kitas dainas

LIETUVIŠKO ŠVIETIMO
SIMPOZIUMAS

“'Lietuvybės perdavimas jau
nesniajai kartai yra pagrindinis 
dalykas mūsų tautai išlikti gy
vai. Šiam tikslui geriausiai pasi 
tarnauja lituanistinės mokyk
los, per kurias puoselėjama mū 
sė tautinė gyvybė”, šiais žo
džiais Liet. mokytojų sąjungos

I Chicagos skyriaus pirmininkė 
I E. Narutienė atidarė pereito 
sekmadienio vakare Jaunimo 
centre įvykusį mokytojų simpo
ziumą, kuriame dalyvavo apie 
100 mokytojų ,tėvų, visuomenės 
veikėjų. Simpoziumas suruoštas 
mūsų lituanistinių mokyklų, pra 
dėjusių kurtis 1949—1950 m., 
dvidešimtmečio proga.

Sprendėjų komisijon pakvies

rata nuoširdžiai padėkojo visiems 
vakaro dalyviams ir rėmėjoms, 
ypač jubiliatėms, linkėdama ir 
ateity tos paramos nepamiršti, o 
seselės maldose atmins gerada-

lietuvių ir anglų kalbomis. Kaip res_L v . . , , .
Pažymėtina, kad šiai vakarie

nei, visiems dalyviams pavai-visada, jis buvo žavus.
Vieton užsienin išvykusios pir- šinti vyną (ir net stiklelius) pa-

mininkės M. Rudienės, susirin-1 aukojo Marija ir inž. Antanas 
kusius rėmėjus, ypač jubiliates Rudžiai, 

vo. Palaimintos parapijos, kurio- pasveikino vicepirm. F. Nausė
daitė Gilmore.se buvo daug rėmėjų. Tos para

pijos davė daug kunigų ir daug 
seselių. Joms užteko, ir kitiems 
netrūko.

Kun. G. Kijauskas, S. J. savo 
sveikinime išryškino ką reiškia

Rėmėjų moderatorė sesuo M. 
Anastazija džiaugiasi šiuo paren 
girnų. Ji net pabrėžė, kad rėmė
jos per pusšimtį metų pagal sa-

dauskienė, B. Shagzdienė, sesuo rėmėjai vienuolyno gyvenime.
M. Coletta. Į L. Šimutis linkėjo, kad padidė-

Vysk. V. Brizgys sveikinimo I tų dvasios vadų parama ir pa- 
kalboje išreiškė pagarbą toms lie gausėtų rėmėjų skaičius.

Sekė įvairių skyrių dovanos.
Ypač veiklus yra trečiasis sky
rius, veikiąs be parapijos ir ap
jungiąs įvairiose vietose gyve- jau yra sudėjusios arti milijono 
nančias nares, o taip pat tarp dolerių, ir tai gražjai padėjo vys- 
pirmaujančių yra Marąuette Par- tyti seselių mokytojų, Marijos 
ko skyrius. Ir kitur rodoma gra- aukštosios mokyklos ir ligoni- 
žios energijos. j nių veiklą.

Vienuolyno motinėlė M. Ado- ! J. Daugi

ti LB švietimo tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas, mokyt. S. Peter
sonienė ir mokyt. J. Piačas. Dis 
kusijų komisiją sudarė pedago
gai: S. Jonynienė, J. Masilionis 
ir D. Velička. Sekretoriavo mo
kyt. Binkis, simpoziumo mode
ratorius — dr. P. Kisielius. .

Pagrindinis pranešimas “Lie
tuviškojo švietimo viltys ir tik 
rovė” buvo paruoštas ilgamečio 
Cicero liti mokyklos vedėjo mo
kyt. Juozo Kreivėno. Trumpai 
apžvelgęs lietuviško švietimo ke 
lią, ilgiau sustojo prie dabarties. 
Šiam reikalui jis vaizdžiai pa
naudojo mokinių anketos duome 
nis. Šią gerai paruoštą ir vaiz
džią anketą užpildė 398 Chica-* 
gos ir Cicero lit. mokyklų moki
niai, talkinant mokyklų vado
vams iŠ. Jonynienei, kun. dr. A 
Juškai, J. Masiilioniui ir J. Pia' 
čui. Vaikai į klausimus atsaki
nėjo raštu, nebuvo duota daug 
laiko “apsigalvoti”. Buvo pra
šoma anketų nepasirašyti, kad 
nenukentėtų atvirumas. Susu- 
muoti atsakymai ir išvesti pro
centiniai įkaičiai parodė, kad 
lietuvybės reikalai ateinančioje 
kartoje nėra laibai geri, nors gal 
ir ne tragiški. Tie patys duome 
nys parodė, kad 70 proc. anketą

Jeigu jūsų vaikas gali pasakyti „nelaime" --„emergency", 
išmokykite jį tai pasakyti telefonistei.

Išsukti Nulį atsitikus nelaimei yra 
tain paprasta, kad vaikas gali tai pa
daryti. Ir yra taip svarbu, kad kiek
vienas vaikas turėtų tai išmokti.

Čia yra trys pagrindiniai patari
mai, kaip išmokyti vaikę prisišaukti 
pagelbos reikalui esant.

Pirma, nepaduokit jam ragelio.
Leiskit jam pačiam pasiimti jį taip 
kaip nelaimes atveju.

Antra, laikydami nuspaudę mygtukų, pamokykite vaikų, kaip išsukt 

telefonistę-Operator.

Trečia, pamokykit jį kalbėti tiesiog į ragelį, aiškiai ir pamažu, pasakant 
savo vardų ir pavardę, adresų ir telefono numerį. Šita dalis yra pati svar
biausia, todėl būtų pravartu paskambinti draugui ir leisti jam pasiklau
syti jūsų vaiko pranešimo.

Mums atrodo, kad jūsų vaikui yra svarbu žinoti, kaip prisišaukti tele
fonistės pagelbos, kada ji jam reikalinga.

Tikimės, kad jos jam niekad nereikės. Illinois Bell

Mes reiškiame daug daugiau nei vien tik pasikalbėjimą.

vo išgales nedidelėmis aukomis atsalkiudų vaiku su savo tėvais 
namie kalba hetuvižCm. Moki
niai mažai domiai lietuviška 
spauda. Liet. spaudos skaitymas 
jaunųjų tarpe nėra geroje būk
lėje, tačiau ir čia yra kai kurių 
prošvaisčių. Mums įdomu pašte 
bėti, kad anketos duomenimis^ 
daugiausia vaikų yra skaitoma 
mūsų dienraštyje spausdinama 
“Tėvynės žvaigždutė”, vedama 
mokyt. J. Plačo. Iš 398 anketą 
atsakiusių mokinių ją skaito net 
249. Prelegentas iškėlė dar visą 
eilę įdomių praktiškų klausimų, 
prie kurių svarstymo ir įgyven
dinimo mokytojams toks dar 
sugrįžti. Pabaigoje buvo siūlo
ma visomis išgalėmis remti U-' 
tuanistinę mokyklą per šeimas, 
organizacijas, dvasininkus ir ki
tais būdais.

Diskusijų metu apie pradines 
lituanistines mokyklas kalbėjo 
mokyt. (Si. Jonynienė, nurodyda 
ma, kaip yra sunkus lituanisti
nės mokyklos mokytojo dairias. 
Trūkstant laiko ir mokslo prie
monių, ji siūlė daugiau ribotis p 
praktiškais kalbos mokslo daly
kais negu teorija. Mokyt. J. Ma 
silionis, Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos direktorius, kaflbėjo apie 
mūsų aukštesniųjų lit. mokyklų 
darbą. Jo patirtis rodo, kad 
apie trečdalis ją baigusių moki
nių įsijungia į lietuviškos visuo 
menės darbą.

Pedagoginio instituto direkt.
D. Velička pastebėjo, kaip sun
ku dirbti jo vadovaujamame ins 
ritute, ruošiant lituanistinių mo 
kyklų mokytojus, šiuo metu ins 
titutą lanko 36 studentai. Beveik 
visi į institutą ateinantieji stu
dentai nėra tinkamai paruošti, 
kas labai apsunkina darbą.

Reikia dar pridėti, kad simpo
ziumas buvo labai gerai organi
zuotas, buvo įtraukti į jį ir gy
vi liudininkai iš moksleivių tar
po: Rimutė Petravičiūtė, Arvy
das Žygas, šlapelytė, Jolanta 
Ūsevičiūtė. Mokinių tėvams gra 
žiai atstovavo Al. Pakalniškis.

Sprendėjų vardu kalbėjo švie 
timo tarybos pinm. J. Kavaliū- v’ 
nas, susumuodamas pateiktas 
mintis ir nurodydamas kelius, 
kuriais lituanistinė mokykla tu
rį eiti. Iš jo kalbos paaiškėjo, 
kad LB švietimo taryba daug 
ką daro, ypač moderniškesnių 
mokslo priemonių parūpinimo 
srityje.

Simpoziumą uždarė vykusiai > 
jį pravedęs dr. P. Kisielius, pa
stebėdamas, kad tikrovė yra 
sunki, bet ji (būtų nepalyginamai 
sunkesnė, je'gu per 20 pastarų
jų metų lituanistinių mokyklų 
visiškai nebūtų buvę. Įsigilini
mas į mūsų mokyklų problemų 
reikalus duos galimybių ir to
liau kovotį už lietuvybės išlai
kytoji Staafid krašte. (.bk)


